
نورافكن كرونا 
روی 

نابرابری طبقاتی

ما   احترام   
می خواهيم

 ترسيم مختصات و ابعاد زندگي
در زمانه كرونا  در گفت وگو با 
سيدجواد ميري، جامعه شناس

  وقتي از ما بخواهند از همزيستي 
اجتماعي و ارتباط داشتن باهم دست 
برداريم، آرام آرام تبديل به اتم هاي 

مجزا  از هم خواهيم شد

 گفت وگو با  ارسالن مطهري  
مهاجم تيم استقالل

   شأن و شخصيت استقالل اين 
چيزي نيست كه شما درست كرده ايد

  رقابت بايد مساوي و عادالنه باشد، 
االن اصال نيست. يك به صد است. از 
لحاظ رسيدگي به تيم ها، امكانات و 
بسياري موارد ديگر  عدالتي نمي بينم

  تا حرفي مي زنيم مديرعامل و 
ديگران سريع مي گويند برايتان 
 جلسه مي گذاريم و فالن كارها را 

انجام مي دهيم. با اين 
همه جلسه اي كه شما 

مي گذاريد، مي توانستيد 
رئال مادريد را بخريد

 سهم زنان 
از صندلي هاي شورا

 گزارش آماري همشهري از انتخاب زنان در شوراهای شهر 31مركز استان
و تفاوت معنادار آن با عضويت درشوراهای شهر و روستا
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عصر سريال
 پرونده اي درباره  مجموعه 

 سريال هاي خانگي كه با تعطيلي 
و افول سينما در دوران كرونا جاي 

فيلم هاي سينمايي را گرفتند

صفحه13

  دولت
 خدمتگزار مردم

  نه منت گذار

 رئيسي در اولين  سخنراني
 پس از پيروزي در انتخابات :

صفحه2

نگاه

روند شهرنشيني در دنيا به سرعت 
رو به افزايش اســت و پيش بيني 
مي شود در چند سال آتي بيش از 
70درصد جمعيت دنيا در شهرها 
زندگي كنند. اين آمار براي فعاالن 
زيست بوم نوآوري باالتر نيز هست 
و اغلب آنها در شهرها و به ويژه كالنشهرها فعاليت دارند و عمده 

جريان نوآوري در اين شهرها شكل مي گيرد.
زماني كه براي تهيه مدل بومي و ســند برنامه تهران هوشمند 
بيش از 50شهر بزرگ دنيا را مورد مطالعه جدي قرار مي داديم 
و همچنين در مطالعات بعدي كه در مركز تهران هوشمند روي 
شهرهاي هوشمند موفق دنيا داشــتيم، تقريبا در تمامي آنها 
برنامه ويژه اي براي توسعه زيســت بوم نوآوري شهري وجود 
داشت و همواره شهرهاي هوشــمند دنيا، مراكز مهمي براي 

تجمع نقش آفرينان نوآوري نيز محسوب مي شوند.
در تهران و ساير كالنشهرهاي كشور نيز اين موضوع در سال هاي 
اخير مورد توجه ويژه بوده است كه در تازه ترين نمونه آن افتتاح 
مركز نوآوري همشهري را شــاهد بوديم. به همين بهانه چند 
چالش جدي را كه مديريت شهري در حوزه نوآوري شهري با 

آن مواجه است را مورد اشاره قرار مي دهم.
در مســير حركت به سمت شهر هوشــمند، تعامل و 

مشاركت زيست بوم نوآوري با مديريت شهري ضروري 1
است ولی براي شكل گيري يك جريان قوي از نوآوري، مدل هاي 
جديدي از كســب وكار به ويژه براي نهادهــاي عمومي مانند 
شهرداري ها و چارچوب هاي جديد براي همكاري و مشاركت آنها 
با ذينفعان ديگر مانند بخش خصوصي و نهادهاي مردمي مورد 
نياز است. اين چالش به ويژه در بحث اقتصاد ديجيتال نمايان تر 
است و بسياري از روال ها، قوانين و فرايندهاي موجود در چنين 

نهادهايي با الزامات حوزه نوآوري و ديجيتال همخواني ندارد.
متوليان مختلفي چه در حمايت از زيست بوم نوآوري 

شــهري و چه در تعامل يــا گاه تقابل بــا آن اقدام به 2
قانونگذاري و اجراي قوانيني مي كنند كه در بســياری موارد با 
يكديگر هم راستايي ندارند. حتي درون مجموعه اي واحد نيز مانند 
شهرداري ها شــاهد هســتيم كه بخش هاي مختلف براساس 
ماموريت هاي ذاتي خود، قوانين و مقرراتي وضع مي كنند كه حتي 
ممكن است در تعارض با يكديگر باشــند و سرانجام سياستي 

يكپارچه را در تعامل با زيست بوم نوآوري شكل نمي دهند.
جايگاه اقتصاد هوشمند و اقتصاد نوآوري در شهرهاي 

ما هنوز آنچنان كه بايد جدي گرفته نشده و اين باور 3
شكل نگرفته است كه در آينده اي نه چندان دور، اقتصاد نوآوري 

نقشــي كليدي در منابع درآمدي شهر 
ايفا كرده و ســهم بازيگران نوآوري در 

توليد ثروت در شــهر، گردش مالي و نيز اشــتغال تا چه حد 
مي تواند پررنگ باشد. 

تهران هوشمند، تهران نوآور

محمد فرجود؛مديرعامل سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري
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يادداشت

تبريك بــه خواهــران و برادران 
منتخــب شــوراي ششــم. اما 
بعــد. وقتــي تصويــر انتخابات 
6 دوره شــوراي شــهر تهران را 
مرور مي كنيــم، مي توان حضور 
زنــان در مديريت شــهري را از 
زواياي مختلف ارزيابي كرد، امــا جدي ترين بخش آن رابطه 
رأي دهندگان با منتخبين است. تعداد زناني كه در اين 6 دوره 
وارد شورا شــده اند، هنوز به تعداد يك شوراي 21نفر نرسيده 
است و اگر تركيب شهروندان و رأي دهندگان را مدنظر داشته 
باشيم، نيمي زن و نيمي مرد هستند، پس چرا تعداد منتخبان 
زن به جز شــوراي پنجم، بين 2 تا 4نفر در حال تغيير است؟ 
تصويري كه رأي دهندگان زن و مرد نسبت به مديريت شهري 
دارند ظاهرا يكسان اســت و رأي دهندگان زن همچون رأي 
دهندگان مرد براساس منش سياسي يا جهت گيري گروهي 
به انتخاب زنان ورود مي كنند. ظاهــرا دغدغه حضور زنان در 
عرصه مديريت شــهري، زير مجموعه رويكرد سياسي احزاب 
و گروه هاست و زنان در عرصه رأي دهندگي، مسئله جنسيت 
و ضرورت حضور شــان براي مشاركت در عرصه تصميم گيري 

مديريت شهري را جدي نمي انگارند. علت اصلي اين مسئله را 
شايد بتوان از يك ســو در عدم  ناباوري نسبت به نقش اثر گذار 
زنان توسط رأي دهندگان و از سوي ديگر مسئله جهت گيري 
سياسي دانســت. به نظر مي رســد زنان و مردان راي دهنده از 
نظر آرايش فكري و جهت گيري سياسي به سوي صندوق هاي 
رأي مي روند. فارغ از آنكه مســئله زنان، امروز مسئله است. از 
نگاه آنان اگر زني در لباس مديريت شــهري بتواند راهي براي 
گشايش مشكالت جست وجو كند، يقينا مردان هم مي توانند. 
پس چه ضرورتي بر حضور زنان است؟ اگر زني بتواند بستر شهر 
را براي امنيت زنان در تردد شــهري متناسب كند، مردان هم 
مي توانند. پس چه ضرورتي براي حضور آنان اســت؟ اگر زني 
بتواند رنگ شهر را از خشونت خارج كند و نسبت به ديده شدن 
نيمي از جمعيت شهري كه در پس كوچه هاي ذهن مديريت 
شهري قرار گرفته اند، نظري داشته باشد مردان هم مي توانند. 
پس چه ضرورتي بر حضور زنان اســت؟ اگر زني بتواند نسبت 
به محيط زيست و گسترش فضاي ســبز در محالت و فرصت 
مشاركت زنان در شــهر فراهم كند، مردان هم مي توانند. پس 
چه ضرورتي بر حضور زنان اســت؟ اگر زني بتواند درخصوص 
بهداشت محيطي و آلودگي محيط زيست و هواي آلوده اقدامي 
مؤثر انجام دهد مردان هم مي توانند. پس چه ضرورتي بر حضور 
زنان است؟ ظاهرا مردان مي توانند همه كار انجام دهند، پس چه 

ضرورتي بر حضور زنان در شهر است؟! 
زنان مي توانند در خانه ها باشند و امور 

خانه را مديريت كنند و اصال حضوري در شهر نداشته باشند. 
فرزندان خود به مدرسه بروند. بيماران خود به مداوا بپردازند.

نگاهي به منتخبان شوراي ششم و زنان

زهرا نژادبهرام؛عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران
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رونمايي از تنديس تختي 
با حضور شهردار تهران

در مراســمي با حضور معاون رئيس جمهور، شــهردار تهران، 
وزيــر ورزش و جوانــان و رئيــس كميتــه ملــي المپيك از 
 ســرديس 9قهرمــان المپيــك و پارالمپيــك و تنديــس

جهان پهلوان تختي رونمايي شد. 
پيروز حناچي، شــهردار تهران ديروز همچنين با دوچرخه به 
ســازمان انتقال خون رفت و خون اهدا كرد. صفحه هاي 3 و 20 

را بخوانيد.

نفت 100دالري هديه به دولت سيزدهم
برداشته شدن تحريم ها شانس اقتصادي دولت آينده را افزايش مي دهد؟

بازگشت كافه هاي سيار به تهران
مجوز فعاليت قانوني ون كافه ها در برخي مناطق و خيابان هاي شهر صادر شده است
موضوعي كه مي تواند به زيست شبانه و تقويت اقتصاد خرد محلي بسيار كمك كند

صفحه6
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وعده تأمين كل نياز واكسن كشور تا پاييز
محمدباقــر قاليباف رئيس و جمعــي از نمايندگان مجلــس ديروز از 

بزرگ ترين كارخانه توليد واكسن كرونا در شهرك دارويي بركت بازديد واكسن
كردند. 

محمد مخبر، رئيس ستاد اجرايي فرمان امام)ره( پس از اين بازديد گفت: ما تا پايان 
پاييز مي توانيم واكسن كشور را تأمين كنيم و پس از تأمين كامل نياز داخل، قدرت 
صادراتش را خواهيم داشت، البته بارها گفته ايم تا زماني كه حتي يك نفر در كشور 
هنوز واكســن نزده باشــد، واكســني را صادر نخواهيم كرد. او گفت: ما در توزيع و 
قيمت گذاري واكسن هيچ دخالتي نداريم و اين امر برعهده وزارت بهداشت خواهد بود. 
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اســالمي هم در حاشيه اين بازديد گفت: 
توليد واكسن، افتخار ملي و كار عظيمي بود كه با مديريت انقالبي و به  دست جوانان 
اين مملكت تحت سخت ترين فشــارهاي اقتصادي و تحريم ها رخ داد و ايران را جزو 
6 كشوري كرد كه مي تواند يك واكسن را از مرحله صفر تا 100درصد براي ويروس 

كرونا بسازد.
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   2فقیه شورای نگهبان به خبرگان رفتند
رئيس ستاد انتخابات اســتان تهران گفت: براساس شمارش آرا 
به ترتيب آیت اهلل عليرضا اعرافی، آیت اهلل حســينعلی سعدی و 
آیت اهلل احمد دانش زاده مومن توانسته اند بيشترین آرای انتخابات 
مياندوره ای مجلس خبرگان را در این استان کسب کنند. براساس 
آرای شمارش شده، آیت اهلل عليرضا اعرافی با یک ميليون و 2٩٣ 
هزار و  ٧2 رای، آیت اهلل حسينعلی سعدی با ٦5٦هزار و 11 رای و 
آیت اهلل احمد دانش زاده مومن با 584 هزار و 54٩ رای به ترتيب 

بيشترین آرا را کسب کرده اند.
 از مشهد سيدمحمدرضا مدرسی مصلحی)یزدی( با یک ميليون 
و 5٣ هزار و ٣85 رای، از قم سيد محمد سعيدی گلپایگانی با 2٦٩ 
هزار و 5 رای و از مازندران نيز سيد صادق پيشنمازی با 5٩1 هزار و 
281 رای به خبرگان راه پيدا کردند. اعرافی و مدرسی یزدی فقهای 

شورای نگهبان هستند.

   چند ديدار با رئیس جمهور منتخب
دیروز ابراهيم رئيسي ميزبان شماري از شخصيت ها و چهره هاي 
لشکري و کشوري بود. محمدي گلپایگاني رئيس دفتر مقام معظم 
رهبري، اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، رئيس ستاد 
کل نيروهاي مســلح و جمعي از فرماندهان عالي رتبه نظامي در 
دیدارهاي جداگانه اي با ابراهيم رئيســي به گفت وگو نشستند و 
انتخاب وي به عنوان رئيس  جمهوري اسالمي ایران را تبریک گفتند. 
محمدی گلپایگاني در دیدار رئيس جمهور منتخب براي وي و دولت 
آینده آرزوي موفقيت کرد. رئيسي نيز در این دیدار از ابراز محبت 

رئيس دفتر مقام معظم رهبري تقدیر و تشکر کرد./ تسنيم 

انتخابــات  دوره   ســيزدهمين 
ریاســت جمهوري بــا دور ماندن گزارش

اکثریت مردم از مشــارکت   اتفاق 
بي  سابقه اي را رقم زد. حدود 42درصد از جمعيت 
بالغ بر 5٩ميليون نفري واجدین شــرایط رأي در 
این دوره از انتخابات بــه یکي از 4نامزد انتخاباتي 
رأي دادند و نزدیک به ٦0درصد مردم یا رأي باطله 
دادند یا پاي صندوق هاي رأي نرفتند. دسته دوم یا 
ســليقه خود را در بين نامزدهاي انتخاباتي پيدا 
نکردند یا جزو جمعيت خاموش انتخاباتي همانند 
برخي از ادوار انتخاباتي محسوب مي شوند. مقایسه 
در  مــردم  ٧٣درصــدي  مشــارکت 
انتخابات1٣٩٦گویــاي قانع نشــدن طيف هاي 
کثيري از آنان براي شــرکت در انتخابات ریاست 
 جمهوري1400بــوده اســت. در انتخابات هاي 
شوراهاي اســالمي شهر و روســتا، ميان دوره اي 
خبرگان رهبري و ميان دوره اي مجلس شــوراي 
اسالمي ریزش آرا شرایط حادتري نيز داشت. تنها 
در شوراي شهر تهران، آراي منتخب اول این دوره 
به 50درصد آراي نفر آخر دوره قبل هم نمي رسد.

این تجربه جدید سؤاالت جدیدي را نيز   نسبت به 
نحوه تامين مطالبات و خواسته هاي عموم مردم 
در مشارکت هاي حداقلي ایجاد کرده است. آیا در 
انتخابات هاي با مشارکت حداقلي و آراي پایين تر 
روساي جمهوري منتخب، ساختار سياسي کشور 
دیدگاه مخالفان و جمعيت غایب انتخاباتي را نافذ 
در تصميمات و سياستگذاري هاي کشور مي داند؟ 
آیا صرف برآورده ساختن انتظارات بدنه حاميان 
انتخاباتــي، حقوق شــهروندي اکثریت جامعه و 
انسجام ملي را تهدید نمي کند؟ مسئوليت افزایش 
اعتماد عمومي و اقناع مردم براي بازگشــت پاي 
صندوق هاي رأي برعهده نظام سياســي اســت 
یا صرفا در کف خواســت و اراده مردم قرار دارد؟ 
حکومت چه نقشي در این بازسازي اعتماد عمومي 

دارد؟ 
روز سه شنبه در نشست هفتگي سخنگوي دولت 
با خبرنگاران، همشــهري با اشاره به 14.5درصد 
آراي باطله انتخابات ریاســت جمهوري سيزدهم 
که 4برابر دوره قبل است، علت این اتفاق را از علي 

خبري خودشان گفتند که اعتماد عمومي اهميت 
زیادي دارد. عوامل مؤثر بر کاهش یا افزایش اعتماد 
عمومي نياز به یک تحليل جامعه شناختي دارد. 
نظام سياســي ما صندوق محور است و بنيادش 
براساس آراســت و قطعا به این موارد توجه دارد. 
همين اندازه حضور و اشکال حضوري نيز که پيدا 

شد، جاي اميدواري دارد.
دستيار ارتباطات اجتماعي رئيس جمهور در عين 
حال در ابتداي این نشست با تأکيد بر اینکه انتظار 
مي رود جریان هاي سياســي که در این انتخابات 
حامي کاندیداي پيروز نبودند نيز با دوراندیشــي 
آینده نگرانه در کنار دولت بایستند، گفت: از طرف 
دیگر رئيس جمهور منتخب به زودي رئيس همه 
جمهور ایرانيــان با همه ســالیق و گرایش هاي 
سياسي و اجتماعي است. او تصریح کرد: جا دارد 
که نکته اي را درباره شخص رئيس جمهور منتخب 

اضافه کنم. 
در این روزها مخالفان هميشــگي ایران تبليغاتي 
منفي عليه انتخابات و آینده ایران و نااميد کردن 
مردم نسبت به منتخب انتخابات به راه انداختند. 
با شــناخت و تجاربي که از منتخب ملت دارم و 
همانگونه که در اظهارات کارزار تبليغاتي هم بيان 
کرده اند، سياست تعاملي، واقع بيني، عملگرایي، 
مصلحت اندیشي، باورمندي به عدالت و اعتقاد به 
خردجمعي در برنامه و کارنامه منتخب ملت قرار 
داشته است. ابراهيم رئيسي، رئيس جمهور منتخب 
روز دوشنبه در نخستين نشست خبري خود پس 
از پيروزي در انتخابات ریاست جمهوري به دنبال 
کاهش نگراني ها نســبت به رویکرد دولت جدید 
مقابل مخالفانش برآمد و با اشــاره به برنامه هاي 
کاري دولت خــود گفت: اميدواریــم اقدامات ما 
گره گشایي از مردم کند و اميد را به مردم بازگرداند 
و اعتماد مخدوش شده به مردم و جوانان ما برگردد 
و احساس همه این باشــد که دولت، اميدآفرین و 
اعتمادآور اســت و دولت مربوط به جناح خاصي 
نخواهد بود و کســاني هستند که وطن دوستند و 
دغدغه انقالب و دغدغه رفع مشــکالت مردم را 
دارند. هر کســي دلش براي مردم و انقالب بتپد، 

همکار ما در دولت خواهد بود. 

ربيعي، دستيار ارتباطات اجتماعي رئيس جمهور 
پرسيد. ربيعي در پاســخ به این سؤال که »گفته 
مي شــود این آراي باطله آراي کســاني بوده که 
نظام و کشور را دوست داشتند، اما در گزینه هاي 
موجود گزینه اي را پيدا نکردند که به او رأي بدهند؛ 
چه توصيه اي به دولت جدید آقاي رئيســي براي 
افزایش اعتماد عمومــي دارید و آیا اساســا این 
مسئله نظام هســت که آنها را به سبد رأي نظام 
برگرداند؟«، گفت: آراي باطله این دوره به اندازه 
2واحد درســي یک ترم دانشــگاهي حرف دارد. 
رفتارشناســي راي دهندگان بدون تردید یک امر 

خيلي پيچيده است. به هيچ عنوان رأي دادن و رأي 
ندادن تک علتي نيست، بلکه تابعي از متغيرهاي 
مختلــف ازجمله تغييرات جمعيتــي تا تحوالت 
ارزشي و احساس موفقيت یا عدم موفقيت در رأي 
دادن اســت. بنابر تئوري انتظار، اگر افراد انتظار 
نداشته باشند که به هدف شان برسند، مشارکت 
نمي کنند؛ اینکــه نيل به هدف چقــدر مي تواند 
اتفاق بيفتد بر اینکه فرد پاي صندوق رأي باطله 
بدهد، تأثير دارد. اینکه افراد گرایش هاي نزدیک 
به خودشان را پيدا کنند نيز در آراي باطله اثر دارد. 
این مسئله مي تواند تابعي از مســائل اقتصادي، 

اجتماعي و فرهنگي نيز باشد. به عنوان یک کنشگر 
اجتماعي معتقدم به آراي باطله باید با نگاه علمي 

نگریست و برایش چاره اندیشي کنيم.
ربيعي تأکيد کرد: جمهوریت عنصر بي بدیل ثبات 
در کشور ماست. مشارکت مردم عنصر حيات بخش 
و تداوم دهنده پرنشــاط باثبات ماست. مطالعات 
عميق در این زمينه مورد نياز است. در یک برنامه 
ســخنگویي نمي توان تبيين جامعه شــناختي 
دقيقي را ارائه کرد، ولي 50درصد عدم مشارکت 
و آراي باطله را نبایــد نادیده گرفت و قطعا نياز به 
تدبير دارد. آقاي رئيسي نيز در نخستين نشست 

چالش مطالبات غايبان انتخابات
سخنگوي دولت: عدم مشارکت50درصدي و آراي باطله چاره اندیشي و تدبير مي خواهد 

تبريك »اون« و واكنش فرانسه
تبريك هاي خارجي به رئیس جمهور منتخب ايران همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور 
الجزاير در پیامي مكتوب و رئیس جمهور افغانستان در تماسي تلفني به رئیسي تبريك 
گفته اند. كیم جونگ اون، رهبر كره شمالي هم در پیامي به حجت االسالم سید ابراهیم 
رئیسي نوشت: »انتخاب شدن شما به عنوان رئیس جمهور، نشانگر اعتماد عمیق ملت 
ايران به شما و انتظار بااليشان از شماست.« رئیس جمهور قرقیزستان نیز به رئیسي 
تبريك  گفته و يكي از سخنگويان وزارت خارجه فرانسه به انتخاب رئیسي واكنش نشان 
داد. سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه در اين باره گفت كه اين كشور »انتخاب شدن 
آقاي ابراهیم رئیسي را به عنوان رئیس جمهور جمهوري اسالمي ايران مورد توجه قرار 
داده است.« او در پاسخ به اين سؤال كه آيا رويكرد فرانسه با توجه به نتیجه انتخابات 
ايران تغییري خواهد كرد، ادعا كرد كه »پاريس مرتبا درباره حقوق بشــر در ايران و 

زنداني كردن شهروندان فرانسوي ابراز نگراني كرده است.«
سخنگوي وزارت خارجه فرانســه ادامه داد: »ما بر تمايلمان براي بازگشت به اجراي 
كامل توافق هسته اي وين تأكید مي كنیم، چون ديپلماسي فرانسه كامال فعال و آماده 

آن است.«

ث
مک

سرانجام برجام در دولت آتی چه خواهد شد؟
ســایه انتخابــات ریاســت 

 جمهوري ایران همچنان بر ديپلماسی
ســر برجام اســت. پيش از 
برگزاري انتخابات، تغييــر رئيس جمهور 
ایران در مرداد یکــي از مولفه هاي مدنظر 
طرف هاي برجام در گفت وگوها بود و حاال 
انتخاب سيد ابراهيم رئيسي واکنش هایي را 
در پي داشته است. اینکه رویکرد ایران پس 
از دولت دوازدهم نسبت به توافق هسته اي و 
مذاکرات چگونه خواهد بود، سؤالي است که 
بسياري به دنبال پاسخ آن هستند. هرچند 
رئيسي در نخستين نشست مطبوعاتي خود 
موضعي معتدل در این زمينه اتخاذ کرد و 
گفت که تيــم سياســت خارجي او با تيم 
سياســت خارجي فعلي در تعامل است. تا 
اینجا محمدجواد ظریــف، وزیرخارجه و 
معاون او عباس عراقچــي با رئيس جمهور 
منتخب دیدار کردند و به گفته سخنگوي 
دولت در دیدار حسن روحاني با رئيسي نيز 
موضوع چگونگي ادامه مذاکرات و برنامه تيم 
مذاکره کننده ایراني مطرح شده است. علي 
ربيعي همچنين در نشســت خبري خود 
گفته که اگر به هر دليلي مذاکرات در دولت 
دوازدهم به نتيجه نرسد، مسئوليت و تصميم 
درباره جزئيات آن برعهده دولت سيزدهم 
خواهد بود. به گزارش همشــهری، پس از 
چنيــن اظهارنظرهایي به نظر مي رســد 

طرف هاي برجام هم این سيگنال ها را رصد 
کرده اند. تاجایي که جوزپ بورل، مسئول 
سياســت خارجي اتحادیه اروپــا گفته که 
»دليلي ندارد تصور کنم دولت جدید ایران 
موضع متفاوتي درخصوص مذاکراتي که به 
نفع مردم و کشورشان است، اتخاذ کند.« او 
پس از انتخابات نيز از ایران خواسته بود تا به 
تعهد برجام پایبند باشــد. در شرایطي که 
وزراي خارجه اتریش و عربستان نيز بر حفظ 

و تقویت برجام تأکيد کرده اند.

واكنش  آمريكا به نشست خبري رئیسي
بر اســاس خبرهایي که از پاستور و وزارت 
خارجه در روزهاي اخير منتشر شده است، 
دولت تصميماتي را دربــاره نحوه تعامل و 
انتقال اطالعات به دولت ســيزدهم اتخاذ 
کرده است. این اطالعات به طور قطع شامل 
جزئيات توافق هسته اي نيز مي شود و حتي 
برخي گمانه زني هایي مبني بر باقي ماندن 
عباس عراقچي در مسئوليت فعلي درصورت 
به نتيجه نرسيدن مذاکرات تا پایان دولت 
را مطرح کردند. اما هنوز مشــخص نيست 
کــه دور هفتم مذاکرات دور نهایي باشــد 
و به گفته نماینده روســيه ایــن اتفاق به 
تصميم هاي نهایي در تهران و واشــنگتن 
بستگي دارد. سيدعباس عراقچي، رئيس تيم 
مذاکره کننده ایران پس از پایان دورششم 

گفته بود که آخرین تصميم ها در پایتخت ها 
گرفته خواهد شد. هرچند او احياي برجام 
را منوط به »تصميم ســخت« واشــنگتن 
درباره لغو همه تحریم ها و بازگشت به برجام 
دانست. با این همه گفته مي شود که آمریکا 
همچنان خواســتار ادامه مذاکره با ایران 
پس از احياي برجام اســت؛ موضوعي که 
رئيسي در نشست خبري خود در پاسخ به 
ســؤالي درباره  آن صحبت کرد و گفت که 
مســائل منطقه اي و برنامه موشکي ایران 
قابل مذاکره نيســت. او از آمریکا خواست 
تا به تعهدات خود در قالب توافق هسته اي 
عمل کند و همه تحریم  هــا را رفع کند. در 
سوي مقابل اما ند پرایس، سخنگوي وزارت 
خارجه آمریکا گفت: »توافق هســته اي با 
ایران ضروري اســت اما براي پرداختن به 
مســائلي مانند برنامه موشکي این کشور، 
توافق مزبور کافي نيست.« به گزارش  مهر، 
پرایس در واکنش به سخنان رئيس جمهور 
منتخب ایران گفت: »تمام چالش هایي که 
با ایران داریم دشوارتر خواهد شد؛ مگر آنکه 
محدودیت هایي عليه برنامه هسته اي این 
کشــور درنظر گرفته شــود.« جن ساکي، 
سخنگوي کاخ سفيد هم به بخش دیگري 
از صحبت هاي رئيسي واکنش نشان داده 
و گفته کــه آمریکا برنامه اي بــراي دیدار 
جو بایدن با رئيس جمهــور منتخب ایران 
ندارد.   رئيســي در نشست خبري خود در 
پاسخ به این ســؤال که   آیا برنامه اي براي 
دیدار با رئيس جمهــور آمریکا دارد، گفت 
»خير«. سخنگوي کاخ سفيد نيز در همين 
زمينه اضافه کرد: »ما هم اکنون هيچ روابط 
دیپلماتيکي با ایران  یا هيچ برنامه اي براي 
دیدار در ســطح رهبران نداریــم. دیدگاه 
مــا در این باره این اســت که رهبــر ایران 
تصميم گيرنده است.« ساکي گفته تصميم 
ایران درباره مذاکرات تغييري نکرده  و این 
کشور تالش مي کند تا مذاکرت را پيش ببرد. 
در چنين شرایطي باید دید که مذاکرات وین 
تا سيزدهم مرداد به نتيجه مي رسد یا نه و در 
غيراین صورت دولت سيزدهم و در رأس آن   
رئيسي چگونه با توافق هسته اي و مذاکرات 

مواجه خواهد شد.

 با توجه به آمار اعالم شــده درباره ميزان مشــارکت مردم 
در انتخابــات 28خرداد مــاه، در دو انتخابــات اخير یعني 
سيزدهمين دوره ریاست جمهوري و ششمين دوره شوراهای 
شهر و روستا شــاهد کاهش اعتماد عمومي مردم نسبت به 
اثر گذاري صندوق هــاي رأي بوده ایم. ایــن کاهش اعتماد 
تنها منحصر به حاکميت یا مثال جریان اصالحات نيســت و 
طيف اصولگرا مي تواند بگوید که این کاهش اعتماد نســبت 

به اصالح طلبان است و اصولگرایان رأي خود را دارند و مردم 
دیگر به اصالح طلبان اعتماد ندارند.

برخي از ما براي اینکه به آسيب شناسي خودمان نپردازیم و 
این فرصت را براي بازسازي تشکيالتي و بازنگري گفتماني 
از دســت بدهيم مي گویيم این بي اعتمادي به کل مجموعه 
نظام بوده است. اما به نظر مي رسد باید این موضوع را به شکل 
دقيق ببينيم. ميزان مشــارکت یکي از شاخصه هاي اعتماد 
عمومي به نظام مي تواند باشد. اگرچه مشارکت در انتخابات 
ریاست جمهوري نســبت به انتخابات مجلس یازدهم بهتر 

شده بود اما این مشارکت هم جهت گيري اش شبيه انتخابات 
مجلس بود. در این انتخابات افرادي که شرکت کردند اکثریت 
جریان اصولگرایي را انتخاب کردنــد و به آنها رأي دادند. اما 
بسياري از مردم سرخورده و نااميد، پاي صندوق رأي نيامدند.

مسئله دیگر این است که افرادي که پاي صندوق رأي آمدند با 
رأي باطله شان خواستند که پيامي را منتقل کنند. این موضوع 
هم براي نظام فرصتي است که روي این موضوع تاملي داشته 
باشد و دست به اصالح برخي روندها بزند. راي هاي باطله در 
انتخابات ریاســت جمهوري،  به عنوان یک نکته منفي  براي 
جریان اصالح طلبي هم پيامي دارد چون با وجود اینکه این 
جریان کاندیداي حداقلي داشت اما مردم ترجيح دادند بين 
اصولگرایي و یک کاندیداي حداقلــي مورد حمایت جریان 

اصالح طلب، رأي سفيد بدهند. رأي سفيد تنها پيام براي نظام 
نبود بلکه پيامي براي جریان اصالح طلب هم بود.

در این ميان آن چيزي که به جریــان اصالح طلبي مربوط 
اســت اینکه پيامي که مردم و نگاهي که مــردم دارند را به 
فرصتي براي بازنگري در برخي از سازمان ها و نهادهاي مدني 
تبدیل کنيم. منظورم ســازمان ها و نهادهایي است که قرار 
بود حلقه واسط ميان مردم و دولت باشند و مطالبات مردم 
را پيگيري کنند. اما این سازمان ها و نهادها در واقع اینچنين 
عمل نکردند و تنها ابزاري شدند تا عده خاصي براي رسيدن 
به قدرت از آن اســتفاده کنند. درنهایــت اینکه در تحليل 
انتخابات1400 باید تفســير ها منطبق با واقعيتي از جامعه 

و رأي مردم باشد.

فرصتي براي بازنگري در روندها
جالل میرزايي

نماینده ادوار مجلس 

رئيسي در اولين  سخنراني پس از پيروزي در انتخابات :

دولت،خدمتگزارمردماستنهمنتگذار
 سيدابراهيم رئيسی ،رئيس جمهور منتخب، عصر 

دیروز در جمع زائــران و مجــاوران صحن پيامبر سخنرانی
اعظم)ص( بارگاه منور رضوی  سخنراني کرد و گفت: 

با مدد الهی و کمک مردم و جوانان شرایط را تغيير می دهيم.
این اولين سخنرانی او به عنوان رئيس جمهور منتخب بعد از پيروزی 
در رقابت های انتخاباتی 28 خرداد ماه سال جاری بود و به دعوت 

توليت آستان مقدس امام رضا)ع( در شهر مشهد انجام شد.
رئيس جمهور منتخب تاکيد کرد: در نظام اسالمی، دولت خدمتگزار 
مردم است و نه منت گذار به مردم. در دولت اسالمی تمام کارگزاران 
باید خــود را خدمتگزار بدانند و باالترین ســخنی که در مدیریت 
می گویند از مشتری مداری بحث می کنند. ما سخنمان این نيست 
بلکه سخن ما سخن علی ابن موســی الرضا)ع( است و آن دوست 
داشتن مردم است. امروز مدیران باید به مردم محبت داشته باشند 

و آنها را دوست داشته باشند. این عشق مرتبه نازل محبت اهلل است.
رئيس جمهور منتخب تصریح کرد: شهيد مطهری فرمودند راه 
خدا از ميان خلق می گذرد و باید از زندگی مردم گره گشایی کرد؛ 
خادمان این آستان نورانی خادم هستند و باید در پرتو خدمت به 
این آستان نورانی کار برای مردم و زائر و مجاور صورت گيرد. در 
دولت هم این را همه عزیزان بدانند؛ همه کسانی که در جای جای 
دولت مشغول به کار هستند از وزرا گرفته تا مدیران ميانی؛ قبول 
داشتن بنده شرط کار با بنده نيست اما حفظ کرامت مردم شرط 

کار کردن در این دولت است.
 به گــزارش تســنيم ،وی خاطرنشــان کرد: در ســيره حضرت 
اميرالمومنين)ع( این جنس خدمت را حتی به نصارا نيز شــاهد 
هستيم. حضرت فرمودند نباید این نصارا را رها کرد. مگر در حکومت 
علی)ع( توجه نکردن به دیگران جایگاهی دارد؟ ایشــان به مالک 
فرمودند یا مردم مسلمان هستند و یا انسان هستند و باید به آنها توجه 

شود و به حقوق و خواست مردم توجه شود.
وی خاطرنشان کرد: در حفظ کرامت و در اقتصاد، محور عدالت 
اقتصادی یعنی تقسيم ظرفيت های کشور براساس عدالت است؛ 
امکانات بر مبنای عدالت؛ در مسائل داخلی توجه به عدالت، در 
حوزه آموزش عدالت آموزشی و در حوزه مسائل جتماعی توجه 
به عدالت اجتماعی و در سياســت داخلــی و خارجی توجه به 
کرامت و در هيچ نشست و گفت وگویی نباید کرامت و عزت مردم 
مخدوش شود؛ در سياســت داخلی و خارجی و در نوع تعامل با 

دنيا، محورمان حفظ کرامت ملت ایران خواهد بود.
 مهمترین محوراولين سخنراني رئيسي به شرح زیر است :

  امروز مدیران باید عاشق مردم باشند. مرحوم مطهری فرموند 
بدانيد راه خدا از ميان خلــق می گذرد. جلب رضایت خدا از گره 

گشایی از کار مردم می گذرد .
  همه کسانی که دردولت مشغول به کارند بدانند قبول داشتن بنده 
شرط خدمت نيست اما حفظ کرامت مردم شرط کار دراین دولت است.

  هر کسی در کشور به مردم خدمت می کند بداند که باید کرامت 
مردم را حفظ کرد. کسی حق ندارد به کرامت مردم خدشه وارد کند.

     ما در اقتصاد محور کارمان باید عدالت باشد. مردم به تحول رای دادند. 
  به عنوان نماینده ملت اجازه ضایع شدن حقوق مردم را نمی دهم.

   محور کار دولت  عدالت است. تقسيم ظرفيت های کشور بر مبنای 
عدالت. در حوزه آموزش عدالت آموزشی، در مسائل اجتماعی عدالت 

اجتماعی و در سياست خارجی توجه به کرامت کشور اهميت دارد
  در هيچ گفــت و گویی نباید کرامت و عزت مخدوش شــود. در 

سياست خارجی محورمان حفظ کرامت مردم ایران خواهد بود.
   ما روابط ناسالم اداری، فساد و ظلم و هرگونه روابط غيرعادالنه 
را خالف کرامت می دانيم. فرهنگ رضوی باید فرهنگ گفتمانی 

کشور باشد.
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 پیام تسلیت رهبر معظم انقالب 
به خانواده محجوب

 حضرت آیت اهلل خامنه ای در پيامی درگذشت فرزند آقای عليرضا 
محجوب را تســليت گفتند.به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر 
مقام معظم رهبري ، متن پيام تسليت رهبر انقالب اسالمی به این 
شرح است: بسم اهلل الرحمن الرحيم جناب آقای عليرضا محجوب 
درگذشت فرزند عزیزتان را به شــما و دیگر بازماندگان تسليت 
عرض می کنم. اميد است که این داغ سنگين موجب توجه فيض و 
رحمت الهی به همه   شما باشد. برای آن مرحوم از خداوند مغفرت 

و رحمت مسألت می کنم. 
سید علی خامنه ای ۱ تیر ۱۴۰۰

یادداشت

 وظیفه منتخبان در قبال كساني كه 
به آنها رأي نداده اند، چیست؟

 جمعي از مردم که در انتخابات اخير 
شــرکت نکرده اند مطالباتي دارند که 
باید از سوي قوه مجریه و بدنه مدیریت 

شهري مورد توجه قرار گيرد. حال سؤال این است که منتخبان 
چگونه باید این مطالبات را بفهمند و به آنها پاسخ دهند. باید گفت 
که مطالبات مردم درنظرســنجي ها و پویش هایي که در جامعه 
صورت مي گيرد قابل درك است. همچنين از طریق تریبون هاي 
مختلف مانند تریبون هایي که شهرداري ها براي شنيدن صداي 
مردم اســتفاده مي کنند و مانند اینها مي توان فهميد که مردم 
براي مدیریت شــهري یا در زمينه کالن براي اداره کشــور چه 

مطالباتي دارند.
آنچه هست چه در زمينه اداره شهرها و چه براي اداره کشور این 
مطالبات امر پنهان و مخفي اي نيست و چنان که درنظرسنجي ها 
هم مشخص است در درجه اول مردم مطالبات معيشتي دارند و به 
وضعيت اقتصادي و معيشتي خود اعتراض دارند؛ مشکالتي مانند 
تورم، گراني، بيکاري، کاهش ارزش پول ملي، موانع توليد و... که 
بر آحاد جامعه متراکم شده و همه اینها در بخش هاي گوناگون 
تا اندازه اي مشخص است. طبيعتا اگر دولت اولویت را به حل این 
مسائل بدهد بخش زیادي از مطالبات عموم مردم یعني چه آنها 

که رأي داده اند و چه آنها که رأي نداده اند، برطرف خواهد شد.
در حوزه مدیریت شهري هم مسائل در مصاحبه ها و صحبت ها 
قابل تشخيص است که عموم شــهروندان در شهر هاي مختلف 
توقعاتي چون عدالت در توزیع امکانات براي عموم جامعه، حل 
مشکالت حمل ونقل، رفع کمبود ها از نقاط کم برخوردار و ایجاد 
تســهيالت براي زندگي خوب و آرامش در زندگــي را مي توان 

به عنوان مطالبات کلي فهميد.
بنابراین منتخبان براساس مطالعاتي که در مدت پيش از انتخابات 
به دست آورده اند کامال مي دانند چه خواسته هایي را باید پاسخ 

دهند.
کســي که رئيس جمهور یا عضو شوراي شــهر مي شود، خود را 
موظف به پاسخگویي به همه مي داند و براي او فرقي نمي کند که 
چه کسي به او رأي داده یا نداده و طبيعتا مطالبه افراد هم براي 

او تفاوتي نمي کند.
کسي که منتخب مردم شده نمي تواند بين مردم تفکيک کند.

شاید گفته شود که شمار افرادي که رأي نداده اند یا آراي سفيد 
به صندوق انداخته اند، باال بوده است و این یک پيام یا هشداري 
براي کشور است. حاال هم منتخباني که بر سر کار خواهند آمد 
چه کنند که شاهد چنين وضعي نباشيم. پاسخ این است؛ کسي 
که رأي نداده نارضایتي او از وضع آینده که نيست از وضع گذشته 
است. در واقع کساني که در گذشته موجب نارضایتي او شده اند 
و نتوانسته اند به او توجه کنند و نيازهاي او را بر آورده کنند باید 
پاسخگو باشند نه کسي که تازه بر سر کار آمده است و مي خواهد 

آینده را بسازد.
به هر روي اميدواریم که منتخبان جدید بتوانند  با کمک نيروهاي 
متدین و انقالبي و دلســوز، رضایت همه مردم، چه آنها که رأي 
داده اند و چه آنها که رأي نداده اند را جلب و آنها را دوباره به نظام 

جذب کنند و اميدوار شوند که مشکالتشان برطرف مي شود.

حمیدرضا ترقي
عضو حزب موتلفه
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عبور از پيك چهارم ويــروس كرونا و 
بازگشايي مشــاغل براي كسب وكار، گزارش

زمينه را براي فعاليت مجدد و قانوني 
ون كافه ها در شهر مهيا كرده است. بر همين اساس در 
تهران به 35ون كافه مجوز فعاليت قانوني داده شده تا 
جاني تازه به عصرها و شــب هاي تابستاني پايتخت 
بدهند. شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهرداري 
تهران براي ايجاد بســتر فعاليت مشاغل بي كانون 
كاسبان سيار، جلسات متعددي را با نيروي انتظامي، 
پليس راهور، اعضاي شــوراي اسالمي شهر تهران و 
وزارت بهداشــت بــراي ســاماندهي ايــن نــوع 
كسب وكارهاي خرد برگزار كرد. سرانجام اين جلسات 
به نتيجه رسيد و از ديروز و همزمان با نخستين عصر 
تابستاني 1400، تعدادي از ون كافه ها در مناطق 3، 5، 
7، 9و 16تهران مجوز قانوني دريافت كردند. كافه هاي 
سياري كه اغلب در مركز و شمال شهر تهران مشاهده 
مي شــوند، اغلب خودروهاي وني هستند كه چند 
دستگاه قهوه ساز و چند سيني شيريني دارند و برخي 
ديگر در زمره فســت فودهاي سيار شناخته شده اند. 

سابقه مشاغل بي كانون و سيار در تهران به سه چرخه 
بستني فروش دوره قاجار مي رسد و در دنيا براساس 
شواهد تاريخي، نخستين شغل سيار اينچنيني مربوط 
به شهر وارينگتون انگلستان است كه كتابخانه اي در 
داخل يك گاري ايجاد شده و توسط اسب به اين سو و 
آن سو كشــيده مي شــد. اين كتابخانه در سال اول 
فعاليتش حدود 12000جلد كتاب به مردم قرض داد. 
اين جريان مربوط به دهه 1850ميالدي مي شود و 
پس از آن رفته رفته خودروها، جاي گاري ها را گرفتند. 
اوج استقبال مردم از اين طرح مربوط به اواسط قرن 
بيستم مي شود. حال چند سالي مي شود كه اين شغل 
در تهران نيز مانند شهرهاي بزرگ دنيا رواج يافته و با 
استقبال خوب شهروندان همراه شده است. در اين بين، 
شــهرداري تهران برحســب ضرورت ســاماندهي 
ون كافه ها و توسعه مشاغل نوظهور سيار با بررسي و 
مطالعه در حال چيدمان مقدمات فعاليت آنهاست تا از 
بي قانوني درآيند. مديرعامل شركت ساماندهي صنايع 
و مشــاغل تهران هم دليل اصلي صدور مجوز براي 
مشاغل سيار به ويژه ون كافه ها را تقويت چرخه اقتصاد 
خرد محلي  و افزايش نشاط اجتماعي مي داند. به گفته 
سيدعلي مفاخريان بازيابي هويت محله اي و ترغيب و 
تشويق دستفروشان به كاسبي در ون كافه در مناطق 

مختلف تهران از ديگر اهداف طرح ساماندهي مشاغل 
سيار است.

هدف، اضافه شدن بار بر دوش شهر نيست 
با آغاز تابســتان، ون كافه هــاي خوش رنگ و لعاب 
بيشــتري را در معابر و خيابان هاي شــهر خواهيم 
ديد؛ خودروهايي كه به طور حتم وجودشــان حال 
خيابان هاي شــهرمان، تهران را خوب خواهد كرد. 
درباره فعاليت اين نوع از مشاغل در تهران مديرعامل 
شركت ساماندهي صنايع و مشاغل تهران به همشهري 
مي گويد: «براي تداوم فعاليت ون كافه ها در شــهر 
5منطقه از تهران به صورت پايلوت ميزبان 35ون كافه 
خواهد بود. فعاليت قانوني اما آزمايشي براي بررسي 
نقاط ضعــف اين طرح و رفع آنهاســت.» مفاخريان 
مي افزايد: «پس از تصويب اليحه ساماندهي مشاغل 
سيار، بي كانون و موتوري در شوراي شهر، كميته اي 
در مناطق 22گانه تهران تشــكيل شد. اعضاي اين 
كميته اتاق اصناف، نيــروي انتظامي، پليس راهور، 
وزارت بهداشت، شركت شهرباني و ساماندهي هستند. 
شهرداران مناطق به عنوان روساي اين كميته برحسب 
شناخت و آشــنايي با خيابان هاي منطقه موقعيت 
مكاني را مشخص كرده و نهادها و سازمان ها به عنوان 

ساير اعضاي كميته با بررسي هاي الزم مجوز هريك 
از اين مشاغل را صادر مي كنند و سپس مجوز فعاليت 

قانوني ارائه مي شود.»
طي مدت هاي اخير برخي از ون كافه ها در چند نقطه 
شهر بدون مجوز در حال فعاليت بوده اند كه اين مسئله 
براي آنها گاهي دردسرساز شده است. به طور نمونه در 
محدوده هاي جنوبي خيابان پاســداران، ون كافه اي 
ديده مي شــود كه مجوز فعاليت ندارد و هرازگاهي 
با مشكل روبه رو مي شــود. البته صاحب اين ون كافه 
منتظر دريافت مجوز است و گفته مي شود از ابتداي 
هفته آينده مجوز مي گيــرد. در بلوارهاي اندرزگو و 
نلســون ماندال (آفريقا)، خيابان استاد نجات اللهي، 
ضلع جنوبي ميدان قدس در تجريش، گذر شهريار، 
حوالي ميدان هــاي صنعت، ونــك و كاج نيز گاهي 
ون كافه ها حضور پيدا مي كنند، اما به خاطر موضوعاتي 
مثل ســدمعبر ناچار به تغيير مكان مي شوند. يكي 
از مالكان اين ون كافه هــا درباره تأثير اين جابه جايي 
بر كسب وكارشــان مي گويد: «ما با شناخت از محل 
گذر مردم، موقعيت را انتخاب مي كنيم. درست است 
كه بي كانون قلمداد مي شــويم، اما جابه جايي دائم 
درآمدمان را به شدت كاهش مي دهد. اگر مجوز سيار 
به ما داده شود و دقيقا مشخص كنند كجاها مي توانيم 

مستقر شويم، از اين بالتكليفي درمي آييم.» 
از سوي ديگر، برخي از ون كافه، از رفتارهاي همراه با 
مالحظه مأموران انتظامي و معبربانان براي فعاليت شان 
استفاده مي كنند و گاهي با گذاشــتن ميزهايي در 
اطراف خود باعث ترافيك و اختــالل در عبور و مرور 
عادي شهروندان مي شــوند. يكي از داليلي كه هنوز 
مجوز قانوني به ون كافه هاي بلوار اندرزگو يا ميدان ونك 
داده نشده و پليس راهور با موضوع مخالفت مي كند، 

همين ايجاد اختالل در عبور و مرور است.
مفاخريان اما درباره مشــكالت احتمالي ون كافه ها 
در برخي معابر به خصوص معابر محله هاي مركزي، 
مي گويد: «مصاديقي كه در اين نوع از كســب وكار 
عنوان مي شود هم جنبه حمايتي و هم انضباطي دارد. 
هم بايد از كسبه حوزه خرده فروشي و دستفروشي با 
استقرار آنها در اماكن مشخص و تعيين ساعت حمايت 
كنيم و هم اينكه اين اقدام جنبه انتظامي داشته باشد. 
براي ساماندهي مشاغل سخت و بي كانون بايد به شهر 
نظم بدهيم. قرار نيست اين مشاغل در هر نقطه اي كه 
مي خواهند كارشان را انجام دهند. ساماندهي آنها يعني 

اينكه برايشان فضايي را درنظر بگيريم. اين موضوعي 
است كه در شركت ساماندهي با كمك شهربان، نيروي 

انتظامي و شهرداري مناطق پيگيري مي كنيم.» 

گلفروشي موفق با سه چرخه برقي
مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل تهران 
به تقسيم بندي موضوعي براي فعاليت اشاره مي كند 
و مي گويد: «فعاليت موضوعي ون ها مي تواند در قالب 
مواد غذايي، صنايع دستي، كتاب، گل و گلدان، كافه، 
گالري لباس، وسايل تزييني و هنري باشد. نحوه كار 
آنها بايد در قالب ســيار و حركتي از نقطه اي به نقطه 
ديگر باشد تا حقوق ســرقفلي و تجاري به آنها تعلق 
نگيرد.» مفاخريان مي گويد: «نوع بسته بندي كاالها، 
دكور، وسيله حمل ونقل و صنفي در موفقيت مشاغل 
سيار و بي كانون نقش مهمي دارد؛ چون ساليق و عاليق 
مردم تغيير كرده اســت و اين تغيير به دليل شرايط 
كرونا و مدرنيته شدن زندگي هاست. خوشبختانه طي 
اين مدت ايده هاي جالبي هم با عناوين شــربتخانه، 
بستني فروشي، دمنوش و صبحانه پيشنهاد شده است. 
يكي از طرح هاي موفق در اين حوزه ســه چرخه هايي 
است كه گلفروشي دارند. اين نوع كسب وكار با سه چرخه 
يا دوچرخه هاي برقــي مي تواند قدم مثبتي در جهت 
ترويج فرهنگ دوچرخه، استفاده از موتورهاي برقي 
براي كاهش آاليندگي و... باشد.» اجراي اين طرح هم 
مانند ساير طرح هاي اجرايي شهر دستورالعمل هايي 
خواهد داشت و مخالف و موافقاني دارد. مفاخريان در 
اين باره مي گويد:  «پيش از كرونا برخي از اين ون كافه ها 
به صورت غيرقانوني و بدون مجوز در هر گوشه از شهر 
در حال فعاليت بودند كه اينها موجب دلزدگي برخي 
از كاسبان محلي و همسايه ها و شهروندان شده بود، 
اما در اين طرح اســاس كار ضوابــط و حفظ رضايت 
شهروندي اســت. ماده 16قانون بهبود كسب و كار، 
شهرداري ها را به استقرار فعاليت اصناف در قالب صنايع 
ايراني در اماكن مشخص موظف كرده است. سعي ما 
توجه به همه جوانب كار است. مسائل ترافيكي، ساعت 
استقرار، سدمعبر و عدم مزاحمت براي مردم و اصناف 
ازجمله مواردي است كه به آنها توجه شده است. هدف 
خدمت رساني و ايجاد كسب وكار براي گروه هايي از مردم 
است كه نوع حرفه شان را از اين مدل مشاغل انتخاب 
مي كنند و قرار نيست باري به دوش شهر اضافه كنيم و 

مصاديق توسط كميته سنجيده مي شود.»

مجوز فعاليت قانوني ون كافه ها در برخي مناطق و خيابان هاي شهر صادر شده است؛ موضوعي كه 
مي تواند به زيست شبانه و تقويت اقتصاد خرد محلي بسيار كمك كند

بازگشت كافه هاي سيار به تهران

زهرا كريمي
خبر نگار

نگاه

حجت نظري
 عضو شوراي شهر تهران

 شهردار تهران در ادامه پويش سه شنبه هاي 
بدون خودرو، ديروز به ساختمان سازمان 
انتقال خون رفت و خون اهدا كرد. به گزارش 
همشهري، پيروز حناچي  با تأكيد بر اينكه 
اهداي خون بخشي از مسئوليت  اجتماعي 
است، گفت: «هركســي در زندگي خود يا 
بســتگانش زماني را به خاطر دارد كه نياز 
به دريافت خون پيدا كرده است،  به همين 

دليل روند اهداي خون نبايد قطع شود.»
حناچي همچنين به بناهاي قديمي سازمان 

انتقال خون اشاره كرد و گفت: «شهرداري 
موافق تبديل ســاختمان قديمي سازمان 
انتقال خون به موزه اســت و هيچ شرطي 
هم براي اين كار ندارد جــز اينكه موزه به 
روي عموم شــهروندان باز باشــد.»  او در 
بازديد از بناي 110ساله ســازمان انتقال 
خون در خيابان وصال در نزديكي دانشگاه 
تهران، تأكيد كرد كه شهرداري  جز كاربري 
عمومي، اصراري براي استفاده از كلمه موزه 
يا اجراي برنامه هاي خاص گردشگري در 

اين بنا ندارد و براي تبديل اين ساختمان و 
مناسب سازي  آن به عنوان يك اثر تاريخي، 
با ســازمان انتقال خون همكاري خواهد 
كرد. حناچي با اشــاره به ســاختمان هاي 
تاريخي كه درون محوطه ادارات و سازمان ها 
واقع شده اســت،گفت: «براي اينكه بتوان 
ساختمان هاي ارزشمند را حفظ كرد، بايد 
پيش از هر كار آنها را ثبت ميراثي كرد. پس 
از اين كار مي توان مراحل اجرايي مختلف 
از بازسازي تا ايجاد كاربري هاي مرتبط را 
انجام داد. درصورتي كه يك بنا در فهرست 
ميراث ثبت شده باشــد، ارزش هاي آن در 
معرض تهديد قــرار نمي گيرد و از حمايت 
قانون هم بهر ه مند مي شود. شهرداري هم 

مي تواند مطابق قوانين از حفظ و مرمت آن 
حمايت كند. تالش ما هميشــه اين است 
كه ثبت و مرمت يك بنا با موافقت مالكان 
انجام شود. بعضي از مالكان توان مالي حفظ 
اين بنا ها را ندارند. اگر ساختماني اثر فاخر 
محسوب شود و در طرح نهايي به روي مردم 
باز شود، شــهرداري مي تواند كمك هايي 
براي بازسازي و حفظ بنا انجام دهد.» در اين 
بازديد، پيمان عشقي،  مديرعامل سازمان 

انتقال خون نيز حضور  داشت.
ســقف بلند، گچبري ها و در هاي دولنگه   
چوبي در ساختمان قديمي سازمان انتقال 
خون نشان از سابقه تاريخي آن دارد. اين بنا 
در حدود يك قرن پيش محل سكونت احمد 

قوام السلطنه از سياستمداران وقت بود و بعد 
از انقالب توسط بنياد مستضعفان مصادره 

شــد. اكنون موضوع مالكيت، نوســازي و 
كاربري آن بايد مورد توافق قرار بگيرد.

«موزه انتقال خون» به شرط استفاده عمومي
شهردار تهران با دوچرخه به سازمان انتقال خون رفت و خون اهدا كرد

  يك معمار و شهرساز جوان با عالقه به تهران و ماشين هاي قديمي، باغ غذا با 25خودروي قديمي 
را پيش از شيوع كرونا در مجموعه گردشگري عباس آباد راه اندازي كرده است.   طراح اين مجموعه 
مي گويد: «اين ايده از تحصيالت آكادمي معماري و شهرسازي است و من توانستم خودروها را 
با يك كاربري جديد در قالب carfood به معرض تماشا بگذارم. تخصصم مرمت بناهاي قديمي 
با حفظ هويت آن بناهاست؛ با همان نگاه به طراحي داخلي خودروها براي فودكورت تغييراتي 
داده ام. مجموعه گردشگري عباس آباد در طول روز ميزبان گردشگران زيادي از داخل و خارج از 

كشور است و مي توان براي معرفي صنايع دستي، بازي هاي بومي و محلي، ورزش هاي باستاني، 
غذاها، گويش و لباس و دمنوش هاي ايراني از خودروهاي كالسيك استفاده بهينه كرد. 12هزار 
نفر ماشين غذا در ايران داريم و فعاليت اين موزه را با حمايت از آنها در فضاي باز مجموعه اراضي 
عباس آباد شروع كرديم. در همه دنيا صنعت ماشين غذا به عنوان شغل جديد جامعه پذيرفته شده 
و صاحبان اين مشاغل به صورت متمركز در خيابان ها و ميدان هاي بزرگ مشغول به كار هستند، 
اما ايران يك قدم فراتر در اين صنعت برداشته و ما توانسته ايم با استفاده از صنعت ماشين، غذا و 
خودروهاي كالسيك موزه جديدي را راه اندازي كنيم .  بازخوردهاي خوبي از گردشگران خارجي 

گرفته شده و تعدادي از آنها قصد الگوبرداري از اين طرح را دارند.

كث
م

 25 خودروي قديمي در باغ غذا
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   جذب گردشگران به نقاط مغفول گردشگري شهر 
مهرشاد كاظمي، رئيس ستاد گردشگري شهرداري تهران: فعاليت خودروهاي ون مي تواند هم جنبه مثبت داشته باشد و 
هم جنبه منفي؛ بنابراين شيوه و نحوه فعاليت آنها بايد كنترل شود. اگر كنترل نباشد، جنبه هاي مثبت زير سؤال مي رود 
و متأسفانه تبديل به يك معضل شهري خواهد شد؛چه بسا كه پيش از همه گيري ويروس كرونا شاهد چنين پديده اي در 
شهر بوده ايم. به طور حتم فعاليت قانوني خودروهاي ون بايد كنترل شده و محدود باشد و براي حضورشان در شهر قوانين 
و قواعد كارشناسي صورت بگيرد و مدام به صورت سيار مكان فعاليت شان طبق زمانبندي مشخص تغيير كند. مي توانيم 
از اين ون ها جدا از تعريف شكم گردي مانند خيابان سى تير يا ساير نقاط شهر، در جوار نقاط گردشگري تهران كه چندان 
محل رفت وآمد گردشگر نيست و مسكوت مانده اند، بهره ببريم و به همين واسطه مكان هاي گردشگري را احيا كنيم. در 
اين باره مناطق جنوبي شهر ازجمله شهرري بهترين پتانسيل را دارند؛ چون اين بخش از تهران جاذبه هاي تاريخي و قديمي 
فراواني دارد، اما مغفول مانده  و مي توان از اين ون ها با تعريف فروش صنايع دستي ايران يا توليدات بانوان كارآفرين بهره برد.

تالش براي فعاليت قانوني ون كافه ها  

مشاغل ســيار به فعاليت هاي اقتصادي 
اطالق مي شود كه در ارائه خدمات و كاال 
به مشتريان بدون داشــتن ملك كانوني 
مشخص به صورت دســتي يا در قالب وســيله نقليه موتوري صورت 
مي پذيرد. مشاغل سيار موتوري نيز، مشاغلي با خدمات يا اجناس محدود 
است كه يا از قبل تهيه و توليد شده يا داخل وسيله نقليه و اطراف آن توليد 
مي شود. مالقات با مشتريان هم براي فروش محصول يا ارائه خدمات در 
وسيله و پيرامون آن انجام مي شود. برابر اين دو تعريف فعاليت ون كافه ها 
و به طور كلي ون هاي فروشنده اقالم مختلف از موادغذايي تا گل و گياه 
و... نيز ذيل مصوبه ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون جاي دارد. هنگام 
نگارش اين طرح در شورا بنده و همكارانم در كميته مشاركت هاي مردمي 
شورا با افراد مرتبط با اين مصوبه و دستفروشان و دارندگان ون ها جلسه 
برگزار كرديم و محل هاي استقرارشــان بازديد و نظارت شد. متأسفانه 
تا قبل از اين مصوبه هيچ مقرره و قانوني در كشــور وجود نداشــت كه 
ون هاي سيار و به طوركلي مشاغل ســيار را به رسميت بشناسد و ما با 
وجود سنگ اندازي ها و مخالفت هاي بســيار توانستيم كاري كنيم كه 
فعاليت اين عزيزان رسميت داشته باشد. وجود اين مصوبه و البته اجراي 
كامل و صحيح آن از سوي شــهرداري تهران مي تواند به سوداگري ها و 
سودجويي مافيايي كه از دستفروشــان و ون ها و... مبالغ سنگيني اخذ 
مي كنند، پايان دهد. البته در مواردي از اجرا ما شــاهد عدم همراهي و 
همكاري شهرداري هاي چند منطقه بوديم كه به نظر مي رسد ناشي از 
سنگ اندازي همان جريان مافيايي باشد كه از سال ها و دوره هاي قبل 
حضور داشتند، اما ما تسليم آنها نشــديم و به فعاليت مان ادامه داديم. 
شايد اگر كرونا اينطور فراگير نشده بود، امروز نتايج بهتري را از اجراي اين 
طرح شاهد بوديم؛ چراكه ما در طرح زيست شبانه نيز حضور ون كافه ها و 
ون هاي فروشنده را پيش بيني كرده بوديم و در مواردي هم اين طرح در 
خيابان سي تير، شهرك غرب، محله يافت آباد، بوستان آب و آتش و... اجرا 
شد، اما اجراي آن با توجه به شيوع كرونا تداوم نداشت. از طرف ديگر الزام 
ون كافه ها به فعاليت در طول روز، نگراني مردم از شيوع كرونا و... سبب شد 
تا اقبال از فعاليت اين افراد نيز كمتر شود. با اين حال معتقدم با پايان كرونا 
و ظرفيت هايي كه در مصوبه ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون وجود 
دارد، به خوبي مي توان از اين افراد حمايت كرد. درخصوص تردد و محل 
توقف اين خودروها نيز جلساتي با پليس راهور داشتيم. در مورد جانمايي 
براي حضور اين ون ها يك شــرط اين بود كه موجب اخالل در ترافيك 
نشــوند. اين موضوع را حل كرده ايم و به جرأت مي توانم بگويم كه در 
99درصد مواقع حضور ون ها و محل استقرار آنها اخاللي در ترافيك ايجاد 
نمي كند. در بحث بهداشتي و نظارتي موضوعاتي مطرح بود كه نياز به 
پيگيري از وزارت بهداشت داشت كه البته بخش زيادي از اين موارد را هم 
حل كرده ايم. حتي پيشنهادهايي براي فروش صنايع دستي، فروش گل 
و حتي حضور گروه هاي موسيقي در ون ها وجود داشت كه حمايت هاي 
الزم در حد توان مديريت شهري از اين افراد انجام شد و من يقين دارم كه 
با پايان همه گيري كرونا با پشتوانه همين مصوبه بسياري از مشكالت اين 

افراد ديگر وجود نخواهد داشت.

رصدخانه تهران، مركزى براى افزايش تاب آورى شهر
مراسم بازديد شهردار تهران و اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي 
مجلس شوراي اسالمي از رصدخانه تهران با موضوع گزارش عملكرد 
و چالش هاي پيش روي سازمان مديريت بحران پايتخت عصر ديروز 
برگزار شــد و پيروز حناچي اين رصدخانه را مركز دانايي شهر تهران 
دانست. به گزارش همشهري، تجهيزات و زيرساخت هاي فراهم شده 
براي مقابله با بحران ازجمله شناسايي 2367 مكان امن توسط سازمان 
فاوا شهرداري در اين مراسم  روي نقشه نمايش داده شد. شهردار تهران 
در پايان مراسم در پاسخ به پرســش همشهري كه وضعيت مديريت 
بحران در شــهر تهران را چگونه ارزيابي مي كنيد، گفت: «مهم ترين 
مســئله افزايش تاب آوري شــهر بود و مركز رصدخانه شهر تهران با 
هدف تصميم سازي  و تصميم گيري براي لحظات آني يا ميان مدت و 
بلندمدت طراحي شده است. وجود اين مركز بينش و دانش مديران 
شهري در مواجهه با مديريت شــرايط بحرانى را افزايش مى دهد. در 
بخش هاي مربوط به حوادثي مانند آبگرفتگي و آتش ســوزي تالش 
كرديم تاب آوري شهر را باال ببريم. به طور مثال شيرهاي هيدرانت در 
تهران حدود 2200دستگاه بود كه اكنون 8هزار شير هيدرانت وجود 
دارد. همچنين با فراهم شدن برخي از زيرساخت هاي هوشمند سازي ، 
توانايي مديران در شرايط بحراني باال رفته است. از قديم گفته اند توانا 
بود هر كه دانا بود و امروز رصدخانه شهر تهران مركز دانايي شهر است.»
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تصميمدولتدربارهفعالسازيارزهايبلوكهشده
ديروز در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، به رياست حسن روحاني، اعضا درباره 
نحوه هزينه كردن منابع ارزي بلوكه شده ايران تصميم گيري كردند. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني دولت، در ابتداي اين جلســه با توجه به نزديك شدن به مراحل پاياني 
مذاكرات احياي توافق برجام و روند موجود در اين زمينه، بانك مركزي گزارشي از 
تمهيدات درنظر گرفته شده براي فعال سازي منابع ارزي بلوكه شده كشور پس از رفع 
تحريم ها در چرخه بازار مالي و سرمايه اي كشور ارائه كرد. حسن روحاني با تأكيد بر 
ضرورت آمادگي براي ورود منابع ارزي آزاد شده كشور به فرايندهاي تبادالت مالي 
گفت: بانك مركزي و ساير دستگاه هاي دخيل در اين موضوع بايد به گونه اي برنامه ريزي 
كنند كه جريان تامين كاالهاي اساســي و مواداوليه توليد داخلي كشور به سرعت 

عملياتي و مناسبات بانكي بين المللي در مسير رونق توليد كشور راه اندازي شود.
 

ث
مك

تصويرواقعيازكمآبي1400
سرزمين ايران به واسطه اقليم خشك و كم باراني كه دارد، همواره شاهد دوره هاي خشكسالي و ترسالي بوده اما در عصر حاضر جداي از اينكه طول دوره هاي خشكسالي 
و ترسالي نامتقارن شده و لزومًا دوره هاي حدود 10ساله پرآبي و كم آبي تكرار نمي شود، به واسطه تغييرات اقليمي و افزايش متناوب دماي هوا و همچنين رشد مصرف آب 
به واسطه افزايش جمعيت و تغيير سبك زندگي، تنش آبي در دوره هاي خشكسالي  شديد تر، ملموس تر و سازگاري با كم آبي بااهميت تر شده است. در حقيقت اگر در دهه هاي 
گذشته، اقليم ايران بعد از تجربه چند سال خشكسالي، شاهد چند سال ترسالي و پرباراني بود، حاال تعداد سال هاي پرباران در مقابل سال هاي خشك به مراتب كمتر است و 
اصوالً سال هاي پرباران نمي توانند همه صدمات سال هاي خشك را جبران كنند. به عنوان مثال، ايران از حوالي سال 87كه يكي از كم باران ترين سال ها در نيم قرن اخير بوده 
تا سال 97كه بارش هاي جوي با افزايش مواجه شد، هرگز شاهد بارش هاي قابل توجه نبوده است؛ اما در ادامه، سال هاي 98و 99به عنوان پرباران ترين سال هاي نيم قرن اخير 
فرا رسيدند و بسياري را مجاب كردند كه دوره ترسالي و رفع كم آبي فرارسيده است؛ درحالي كه بالفاصله در سال آبي 1400– 1399خشكسالي فرا رسيد و كم باران ترين سال 
نيم قرن اخير تجربه شد. براساس اين اتفاقات، كارآمدترين شيوه  مقابله با كم آبي و بحران آب در اقليم ايران، فقط مديريت منابع موجود و سازگاري با كم آبي است و اين مهم 
جز با تكاپوي وزارت نيرو و همراهي همه مشتركان آب خانگي، صنعتي و كشاورزي امكان پذير نيست. به عنوان مثال، در شهر تهران كه جمعيت واقعي آن در شب ها كمتر از 
8.7ميليون نفر و در روز بيش از 12ميليون نفر است، به طور ميانگين روزانه بيش از 3ميليون مترمكعب آب مصرف مي شود كه معادل حجم آب موجود در درياچه چيتگر است. 
البته ميزان مصرف آب در تهران در فصل گرما به مراتب افزايش پيدا مي كند و به عنوان نمونه در روزهاي اخير به 3.6ميليون مترمكعب مي رسد؛ اما اگر همان 3ميليون مترمكعب 
هم مدنظر قرار بگيرد، ذخاير فعلي سدهاي تهران كه معادل 788ميليون مترمكعب است، فقط كفاف 260روز تهراني ها را خواهد داد و پايداري دسترسي پايتخت نشينان به 
آب شرب منوط به اين است كه ميانگين ورودي روزانه آب به سدهاي پنج گانه تهران حداقل 3ميليون مترمكعب باشد. حال سؤال اينجاست كه اگر رفتار مصرفي مشتركان 
تغيير نكند و هدررفت آب در شبكه توزيع نيز رفع نشود، آيا تهران مي تواند با چند سال خشكسالي كنار بيايد؟ قطعاً نه. فعاًل، وزارت نيرو اعالم كرده است كه در تأمين آب 
شرب پايتخت مشكلي وجود ندارد و درنهايت درصورت بي توجهي مشتركان پرمصرف، سياست افت فشار آب در مناطق پرمصرف اجرايي مي شود؛ اما آمارها، از رسيدن 
مصرف آب پايتخت در تابستان امسال به حدود 4.2ميليون مترمكعب در روز حكايت دارد كه رقم بااليي است و با توجه به اينكه ارتفاع ذخاير برفي سدها به شدت كم شده و 
به عنوان مثال در سد الر از 6.5متر به يك متر رسيده است، تداوم اين الگوي مصرف مي تواند تهران را درصورت تكرار خشكسالي در سال هاي آينده با مشكل جدي مواجه كند.

خبر

آب
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انرژی

برداشته شدن تحريم ها شانس اقتصادي دولت آينده را افزايش مي دهد؟

نفت100دالري؛هديهبهدولتسيزدهم
قيمت جهاني نفت در ســال 
نخست دولت ســيدابراهيم 
رئيسي هر بشكه به 100دالر 
مي رســد. اين يك پيش بيني جدي اســت 
كه نهادهاي بين المللــي از آن خبر داده اند؛ 
هديه اي خوب براي دولت آينــده ايران كه 
مي تواند بخشــي از كســري بودجه دولت 
را جبران و دســت رئيس جمهــور را براي 
خرج كردن بازتــر كند. افزون بــر اينكه در 
صورت نهايي شــدن مذاكرات هسته اي در 
وين اتريش و احياي برجام، اين احتمال هم 
مطرح است كه ايران بتواند به بخش زيادي 
از دالرهاي حبس شده به واسطه تحريم هاي 
بانكي و نفتي ايران توســط آمريكا دســت 
پيدا كند و به اين صــورت انتظار مي رود كه 
دولت رئيسي دســت كم در 2سال نخست 
زياد نگران پــول براي خرج كردن نباشــد. 
اما ايــن خوشــحالي زودگذر اســت و اگر 
رئيس جمهور آينده در هزينه كردن دالرهاي 
ايران بي احتياطي كند، احتمال تكرار بيماري 
هلندي و تورم توأم با ركود در آينده، دور از 

انتظار نخواهد بود.
دولت آينده ايران در حالي مي تواند از مواهب 
زنده شدن برجام و افزايش قيمت جهاني نفت 
بهره مند شود كه چند روز پيش بيژن زنگنه، 
وزير نفت ايران فاش كرده بود: در ســال99 
عالوه بر تحريم هاي آمريكا و شــرايط خاص 
پاندمي كرونا، پايين آمدن قيمت نفت، كاهش 
درآمد دولت را تشــديد كرد، به نحوي كه در 
مجموع در 3ســال جنگ اقتصادي، درآمد 
نفتي كشور بيش از 100ميليارد دالر كاهش 
يافت. به گفته او دولت در اين وضعيت تالش 
كرد در كنار استفاده از روش هاي غيرمتعارف 
در فروش نفت و فراورده هاي نفتي، وابستگي 
به نفت را در بودجه كشور كاهش دهد تا آنجا 
كه وابســتگي 42 درصدي بودجه به نفت در 
ابتداي دولت تدبيــر و اميد، در اليحه بودجه 
ســال99 به كمتر از 10درصد رسيده و براي 
نخستين بار در كشــور، بودجه بدون اتكا به 

درآمدهاي نفتي تدوين شد.

رونمايي از نفت 3رقمي
به گزارش همشهري، بانك آمريكايي گلوبال 
ريسرچ پيش بيني كرد كه پيشي گرفتن رشد 
تقاضا از عرضه در ماه هاي آينده ممكن است 
به صعود قيمت هر بشــكه نفت به 100دالر 
در سال2022 منتهي شــود. اين احتمال در 
شــرايطي مطرح شــده كه هم اكنون قيمت 
جهاني هر بشــكه نفت از 70دالر فراتر رفته 
و انتظار مي رود ايران پــس از احياي برجام 
دوبــاره بتواند نفت بيشــتري صــادر كند. 
تحليلگران بانــك آمريكايــي مي گويند بر 
اين باور هســتيم كه احياي قوي تقاضا براي 
نفت در 18ماه آينده از ميزان عرضه سبقت 
خواهدگرفت و باعث كاهش بيشــتر سطح 
ذخاير شده و زمينه را براي باالتر رفتن قيمت 

نفت مهيا مي كند.
ايــن گــزارش مي افزايــد: پيش بيني نفت 
ميــالدي  100دالري در ســال2022 
در شــرايطي باعث خوشــحالي كشورهاي 
صادركننده نفت شده كه پيش از اين برآوردها 
نشان مي داد كه حداكثر قيمت هر بشكه نفت 
در ســال آينده ميالدي 75دالر خواهد بود. 
تحليل گران بازار جهاني نفت مي گويند انتظار 
دارند بازار جهاني نفت در يك سال و نيم آينده 

با كمبــود عرضه روبه رو شــود و اين كمبود 
عرضه به 900هزار بشكه در روز برسد.

ديويد تأويل، رئيس شركت ماگالن كپيتال 
هفته گذشته به شــبكه فاكس بيزنس گفته 
بود كه تقاضاي فوق العاده باال، تورم و فشــار 
سهامداران روي غول هاي نفتي براي كاهش 
چشــمگير آاليندگي ممكن است در 3سال 
آينده به بحران نفتي منجر شود و قيمت هاي 
نفت و بنزين افزايش پيدا كند. قيمت نفت از 
هم اكنون تا پايان سال به شكل قابل توجه و 

به ميزان مستمر افزايش پيدا خواهد كرد.
گزارش شبكه خبري اويل پرايس هم حكايت 
از آن دارد كه خريداران نفت در دنيا نســبت 
به دورنمــاي قيمت نفــت خوش بين بوده و 
نفت 100دالري را منتفي نمي دانند و اگرچه 
نفت ممكن است به سمت ابرسيكل جديدي 
حركت نكند اما به دليل بهبــود قوي تقاضا 
و كمبود عرضــه، فضا براي افزايش بيشــتر 

قيمت را دارد.

روزهاي بهتر در ايران
 مؤسســه اعتباري فيچ به عنوان يكي از سه 
مؤسسه رتبه بندي اقتصاد كشورهاي دنيا در 
گزارش جديد خود اعالم كرده كه درصورت 
احياي برجام، اقتصاد ايران پتانســيل رشد 
باالي 8درصد را دارد و از آنجا كه جو بايدن، 
رئيس جمهور آمريكا بارهــا و بارها از تمايل 
دولتش براي بازگشــت به توافق هســته اي 
ســال2015 به شــرط پايبندي تهــران به 
تعهداتش خبر داده، در نهايــت طرفين )بر 
سر بازگشت متقابل به تعهداتشان( به توافق 

خواهند رســيد. هرچند رســيدن به چنين 
توافقــي احتماال به ماه ها زمــان نياز خواهد 

داشت.
اين نهاد بين المللي اعتبارسنجي مي افزايد: 
شانس كمي براي توافق بر ســر تمام موارد 
اختالفي ازجمله موشكي و منطقه اي وجود 
دارد و اين يعني روابط ايــران و آمريكا حتي 
پس از احياي برجام پرنوسان و پرتنش باقي 
خواهد ماند. با اين حال پيش بيني مي شــود  
كه رشــد اقتصادي ايران در سال جاري 4.3 
درصد و در ســال آينده 8.2 درصد باشد؛ با 
اين شرط كه دولت بايدن به توافق هسته اي 
بازگردد و معافيت هــاي تحريمي صادر كند. 
در اين صــورت صادرات نفت ايران بيشــتر 
خواهد شد، فشــار روي ريال كمتر و افزايش 
نرخ تورم محدودتر خواهد شــد و در نتيجه 
به تدريج، شــاهد احياي تقاضاي مصرفي و 

سرمايه گذاري خواهيم بود.
مؤسسه اعتباري فيچ تأكيد مي كند: اقتصاد 
ايران دارنــده دومين ذخاير بــزرگ نفت در 
جهان پــس از عربســتان و دوميــن ذخاير 
بزرگ گاز در جهان پس از روســيه محسوب 
مي شــود و جز نفت و گاز، ايران داراي منابع 
طبيعي ديگري نيز هست و بخش كشاورزي 
نيرومندي دارد. افزون بر اينكه جمعيت زياد 
ايران به ويــژه تحصيل كرده هــا فرصت هاي 
تازه اي را پيش روي اقتصــاد ايران مي گذارد 
كه چراكــه بخش گاز هنوز در حال توســعه 
است و فضاي قابل توجهي براي توسعه آن و به 
حداكثر رساندن كسب درآمد از آن وجود دارد 
و ايران يك بازار بزرگ است كه شركت هاي 

خارجي عالقــه به حضــور در آن دارند. اين 
گزارش مي افزايد: درصورت رفع تحريم هاي 
آمريكا، تجارت خارجي ايران پتانسيل رشد 

بسيار بااليي دارد.

بيم و اميد نفت 100دالري
جف كوري، مديــر تحقيقــات كاالي بانك 
آمريكايــي گلدمــن ســاكس در كنفرانس 
مجازي جهاني مديــران صنعت نفت پلتس، 
ايده سه رقمي شدن قيمت نفت را مطرح كرد 
و نسبت به پايان سرمايه گذاري در پروژه هاي 
بلندمدت نفتــي و پيامدهــاي احتمالي آن 
بر قيمت ها هشــدار داد. وي افزود: شــرايط 
بازارها نشان از احتمال افزايش 10درصدي 
قيمت نفت در كوتاه مــدت دارد؛ بدان معنا 
كه قيمت نفت ممكن اســت از هم اكنون تا 
پايان ســال2021 به بيش از 100دالر براي 

هر بشكه برسد.
جرمي واير، از ديگــر تحليلگران جهاني بازار 
نفت هم در پاسخ به اين پرسش كه آيا ممكن 
اســت قيمت نفت به دليــل محدوديت  هاي 
احتمالي عرضه در پي كاهش سرمايه گذاري 
در ســال هاي آينده به 100دالر در هر بشكه 
برســد، گفت: اين احتمال وجود دارد، زيرا 
جهت ايجاد انگيزه براي توليد، به قيمت هاي 
باالتر و جذب ســرمايه در ايــن تجارت نياز 
داريم و احتمال دارد وجود ســرمايه و هزينه 

سرمايه اين صنعت بيشتر شود.

نفت ايران منتظر دود سفيد از وين
رويترز در گزارشي خبر داد: نفت ايران آماده 
است به محض رفع تحريم هاي آمريكا روانه 
بازارهاي جهاني شود و اين كشور خيلي سريع 
مي تواند ميليون ها بشكه از ذخيره نفتي خود 

را براي فروش عرضه كند.
 شركت كپلر ادعا كرده، پارسال همين زمان 
ايران 41ميليون بشــكه نفت بي مشــتري 
ذخيره شــده در نفتكش ها داشــت، اما طي 
ماه هاي گذشته انتقال ذخاير نفت از خشكي 
به نفتكش ها را به شــدت افزايــش داده و به 
78ميليون بشكه رسانده است. چندی پيش 
هم شــبكه خبري بلومبرگ، ميــزان ذخاير 
نفتي ايران در كشــتي ها را 69ميليون بشكه 
تخمين زده بود كه نشــان مي دهد ايران به 
فرايند انتقال نفت از تاسيســات ذخاير نفت 
خام در خشكي به نفتكش هاي لنگر انداخته 
در خليج فارس شتاب بخشيده است. تا جايي 
كه گزارش هاي ادعايي حكايت از آن دارد كه 
برخي از نفتكش ها مدت ها پيش ايران را ترك 
كرده و راهي بازارهاي آسياي شرقي شده اند 
و مقادير چشمگيري از نفت ايران هم اكنون 
در آب هاي جنوب چين است. رويترز به نقل 
از 2منبع مدعي شــده، 8ميليون بشكه نفت 
ايران نيز در نزديكي آب هاي سنگاپور است تا 
به محض لغو تحريم ها شروع به مشتري يابي 

و فروش محموله كند.
كارشناســان به رويترز گفته اند كه بازگشت 
ســطح توليد نفت كشــور به دوران پيش از 
تحريم ها به  خاطر افت چشمگير سطح توليد 
و همچنين ســرمايه گذاري هاي اندك طي 
ســال هاي گذشــته، زمان بر خواهد بود اما 
ذخاير نفت و ميعانات گازي بي مشتري ايران 
در تانكرها و همچنين تاسيسات ذخيره نفت 
در خشــكي به ايران كمــك خواهد كرد كه 

صادرات خود را شتاب بخشد.

وام 7 ميليون توماني به صاحبان سهام 
عدالت

بانك مركزي در راستاي حمايت از معيشت و افزايش قدرت خريد 
اقشــار مختلف جامعه و بهبود فرايند تامين مالي زنجيره توليد، 
»شيوه نامه اعطاي كارت رفاهي و تامين مالي زنجيره توليد« را به 
5 بانك عامل ابالغ كرد. اين دستور براي مديران 5بانك ملي ايران، 
ملت، صادرات ايران، تجارت و رفاه كارگران با ســهميه هر بانك 
حداقل 200هزار فقره كارت و سقف فردي هر متقاضي 70ميليون 

ريال فرستاده شده است.
براساس اين شيوه نامه مؤسســه اعتباري موظف است كه قبل از 
صدور كارت رفاهي، نســبت به رعايت تمامي ضوابط و مقررات 

بانكي، به ويژه اعتبارسنجي مشتري اقدام كند.
به گزارش همشهري، سهام عدالت براســاس ارزشيابي حداكثر 
60 درصد قيمت روز سهام براســاس اعالم شركت سپرده گذاري 
مركزي و تسويه وجوه و حساب هاي يارانه نقدي و معيشتي حسب 
اعالم سازمان هدفمندسازي يارانه ها و با درنظر گرفتن كسورات 
مربوط به اقساط وام هاي پرداخت شــده قبلي، مي تواند در زمره 

وثايق قابل قبول از مشتري مورد پذيرش قرار گيرد.
سقف فردي اعتبار قابل اعطا به مشتري در اين طرح حداكثر مبلغ 
70 ميليون ريال و مهلت بازپرداخت اعتبار اعطايي به تشخيص 
مؤسســه اعتباري حداكثر 18ماه اســت. همچنين اعتبار كارت 
رفاهي براي خريد كاال و خدمات در فروشگاه ها و پذيرنده كارت 
طرف قرارداد اعالمي توســط بانك هاي عامل و طرف قرارداد در 
سامانه رفاهي ايرانيان امكان پذير است و تراكنش هاي مالي ديگر 

نظير برداشت وجه و انتقال وجه از كارت مزبور مجاز نيست.
اين 5بانك مي توانند نسبت به اســتفاده از بيمه نامه اعتباري از 
شركت هاي بيمه داراي مجوز از بيمه مركزي جهت كاهش ريسك 
بازپرداخت تسهيالت در دامنه مشتريان متقاضي هر مؤسسه )با 
تعداد حداقل 25 نفر( در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط اقدام 
كنند. نرخ سود تسهيالت اين شيوه نامه در قالب مصوبات شوراي 
پول و اعتبار است و بانك مي تواند با عقد قرارداد با پذيرنده ها نسبت 

به اعمال تخفيف به مشتري اقدام كند.

پرداخت وام به اجاره نشين ها در كل سال
معاون مسكن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازي 
گفت: وام اجاره به مســتأجران 6 ماه دوم سال هم 
تعلق مي گيرد و همه مستأجراني كه متقاضي اين 
تسهيالت هستند مي توانند تا پايان شهريورماه نسبت به ثبت نام 

در سامانه اقدام كنند.
به گزارش ايرنا، محمود محمــودزاده در توضيح بندي از مصوبه 
ســتاد مقابله با كرونا مبني بر اينكه »وام اجاره بــه قراردادهاي 
6 ماه نخست سال تعلق دارد«، افزود: اين بند به معناي آن نيست 
كه براي مستأجران 6 ماه دوم سال امكان اعطاي وام اجاره درنظر 
گرفته نشده است .وي اضافه كرد: همه مستأجراني كه متقاضي 
اين تسهيالت هســتند مي توانند تا پايان شــهريورماه نسبت به 
ثبت نام در سامانه طرح اقدام ملي مسكن صفحه مربوط به وديعه 
اجاره، اقدام كنند و نظام بانكي هم تا پايان آذرماه فرصت پرداخت 

تسهيالت را دارد.
معاون وزير راه و شهرســازي گفت: كســاني هم كه زمان تمديد 
اجاره نامه آنها نيمه دوم سال است با ثبت نام در سامانه و طي مراحل 
بانكي، اجاره نامه تمديد شــده و كد رهگيــري را ارائه مي كنند. 
وي بيان  كرد: مستأجراني كه سال گذشــته وام اجاره را دريافت 
نكرده اند تا پايان شــهريورماه فرصت ثبت نام دارند. نظام بانكي 
هم تا پايان آذرماه وام اجاره را پرداخت خواهد كرد كه به احتمال 
زياد مثل سال گذشــته اين زمان تا بهمن ماه تمديد خواهد شد. 
محمودزاده خاطرنشــان  كرد: بر اين اســاس، امكان دريافت وام 
اجاره براي مستأجراني كه تا دي ماه قرارداد اجاره خود را تمديد 

مي كنند، وجود دارد.
وي ادامه  داد: مستأجران تا پايان شــهريور فرصت ثبت نام دارند 
و زماني كه به بانك معرفي شــدند قرارداد اجــاره خود را تقديم 
مي كنند. به گفته معاون وزير راه و شهرسازي درحال حاضر براي 
ثبت نام در ســامانه، نيازي به ارائه قرارداد نيســت، بر اين اساس 
مستأجران نيمه دوم ســال هم مي توانند در سامانه ثبت نام و وام 

اجاره را دريافت كنند.
 

دولت آينده با تورم 50درصد چه كار مي كند؟

47/6درصد،درجه تب اقتصاد 
در خرداد 1400

تورم خوراكي ها در خردادماه 1400به 62/3درصد رسيد
پيش بيني مي شــود كه نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه نخست دولت آينده 
ايران به 50درصد برسد. مركز آمار ايران ديروز اعالم كرده كه نرخ تورم نقطه 
به نقطه در خردادماه به 47.6درصد رسيده و ميانگين رشد قيمت كاالها 
و خدمات مصرفي مردم در ماه گذشته طي 12 ماه منتهي به خرداد امسال 

43درصد برآورد شده است.

روايت رسمي از تب قيمت ها
مركز آمار مي گويد: نرخ تورم ساالنه خرداد ماه1400 براي خانوارهاي كشور به 43درصد 
رسيده كه نسبت به ارديبهشت ماه 2واحد درصد بر درجه تب قيمت ها افزوده شده است. 
اين روايت رســمي از روند قيمت هاست كه نشــان مي دهد خانوارهاي ايراني در خرداد 
امسال به طور ميانگين 47.6درصد بيشتر از خرداد پارسال پول پرداخت كرده اند تا بتوانند 
يك سبد كاال و خدمات يكســان را خريداري كنند. به گفته مركز آمار، نرخ تورم نقطه اي 
خرداد ماه1400 در مقايســه با ماه قبل 7دهم واحد درصد افزايش يافته و به 47.6درصد 
رســيده اســت. افزون بر اينكه نرخ تورم نقطه اي گروه عمده خوراكي ها، آشاميدني ها و 
دخانيات با افزايش 1.2واحد درصدي به 62.3درصد و گروه كاالهاي غيرخوراكي و خدمات 
با افزايش نيم واحد درصدي به 40.8درصد رسيده است. اين گزارش مي افزايد: نرخ تورم 
نقطه اي براي خانوارهاي شــهري 46.9درصد در خردادماه برآورد شده كه نسبت به ماه 
قبل 8دهم درصد رشد كرده درحالي كه نرخ تورم نقطه به نقطه براي خانوارهاي روستايي 

51.5درصد بوده كه نسبت به ماه قبل تنها نيم واحد درصد قد كشيده است.

شتاب دوباره قيمت ها
مركز آمار ايران مي گويد: ميانگين قيمت ســبد كاالها و خدمات مصرفي مردم ايران در 
خردادماه نسبت به ارديبهشت ماه1400 رشــدي 2.5درصدي داشته كه نسبت به تورم 
ماهانه ارديبهشت رشدي 1.8درصدي را نشــان مي دهد. به گزارش همشهري، اين روند 
نشانه اي از احتمال رشد قيمت كاالها در ماه هاي پيش رو است و احتمال اين را كه با ادامه 
روند فعلي نرخ تورم تا قبل از پاييز ســال آينده كاهش يابد، ســخت تر مي سازد. به ويژه 
اينكه تورم ماهانه براي گروه هاي عمده خوراكي ها، آشــاميدني ها و دخانيات و كاالهاي 

غيرخوراكي و خدمات به ترتيب 3.2درصد و 2.2درصد برآورد شده است.

تورم از روستا تا شهر
تازه ترين گزارش مركز آمار نشان مي دهد كه نرخ تورم ماهانه مناطق شهري ايران از 7دهم 
درصد در ارديبهشــت به 2.5درصد در خردادماه رســيد و نرخ تورم نقطه به نقطه هم از 
46.1درصد به 46.9درصد و نرخ تورم ساالنه هم از 40.5ردصد به 42.5درصد رشد كرده 
است. بر اين اساس در فاصله ارديبهشت تا خرداد امســال نرخ تورم ماهانه در روستاها از 
7دهم درصد به 2.6درصد، نقطه به نقطه از 51درصد به 51.5درصد و نرخ تورم ساالنه از 

43.2درصد به 45.6درصد رسيده است.

كدام كاالها تورم را شتاب دادند؟
براساس آمارهاي رسمي در گروه عمده خوراكي ها، آشــاميدني ها و دخانيات بيشترين 
افزايش قيمت در خردادماه به گروه سبزي شامل گوجه فرنگي، سيب زميني و بادمجان، 
در گروه ميوه و خشكبار و گروه قند، شكر و شــيريني به ويژه بستني پاستوريزه، نبات و 
شكر مشاهده شده است و در گروه عمده كاالهاي غيرخوراكي و خدمات، گروه پوشاك و 
كفش، گروه كاالها و خدمات متفرقه به ويژه طالي 18عيار و دستمال كاغذي و گروه هتل 
و رستوران نظير غذاهاي سرو شده در رستوران بيشــترين افزايش قيمت را تجربه كرده 
است. اين در حالي است كه در گروه ارتباطات مردم شاهد ارزان تر شدن گوشي تلفن همراه 
بوده اند. به گفته مركز آمار ايران دامنه تغييرات نرخ تورم ساالنه در خرداد ماه1400 براي 
دهك هاي مختلف هزينه اي از 42.3درصد براي دهك ششــم تا 49.1درصد براي دهك 

دهم برآورد شده است.

ترين هاي تورم خرداد 1400
تورم ساالنهتورم نقطه ايتورم ماهانهشاخص

3.262.751.8خوراكي ها و آشاميدني ها
1.845.344.7دخانيات

4.257.545.8پوشاك و كفش
1.428.527.1مسكن و حامل هاي انرژي

2.46656.8مبلمان و لوازم خانگي
2.742.935.1بهداشت و درمان

2.950.464.8حمل ونقل
11.818.7-0.7ارتباطات

2.255.250.3تفريح و فرهنگ
0.623.722.3آموزش

361.540.3هتل و رستوران
350.544.5كاالها و خدمات ساير

خوراكي ها، آشاميدني ها و 
3.262.351.6دخانيات

2.240.838.9كاالهاي غيرخوراكي و خدمات
1.327.828.6اجاره بها

3.167.788.3كاالهاي بادوام
2.957.246.8كاالهاي بي دوام
3.562.252.7كاالهاي كم دوام
3.964.950خوراكي هاي تازه
2.358.453.4ساير خوراكي ها
2.547.643شاخص تورم

2.546.942.5شاخص تورم شهري
2.651.545.6شاخص تورم روستايي

آخرين وضعيت ذخاير ســد هاي 
بزرگ كشور از كاهش 47 درصدي 
ورودي آب به سد هاي كشور نسبت 
به سال گذشــته حكايت دارد. اين اتفاق عالوه بر 
كاهش ناگزيــر خروجي آب، افــت 28 درصدي 

ذخاير آبي سدها را نيز به دنبال داشته است.
به گزارش همشــهري، آخريــن آمارهاي وزارت 
نيرو نشــان مي دهد ميانگين ريزش  هاي جوي در 
سال آبي جاري تاكنون )اول مهر 1399تا شامگاه 
29خرداد 1400( حدود 52درصد نسبت به مدت 
مشابه سال آبي قبل و 36درصد نسبت به ميانگين 
دوره هاي مشابه در 52ســال اخير كاهش يافته 
است. اين موضوع اثر مســتقيمي بر افت ورودي 
آب به مخازن سدهاي كشور و كاهش ذخاير آبي 
داشــته و منجر به خالي ماندن 45درصد از حجم 

مخازن سدهاي كشور شده است.

45درصد ظرفيت سدها خالي است
 آخرين گزارش وزارت نيرو از وضعيت ســد هاي 
بزرگ كشور نشــان مي دهد ورودي آب از ابتداي 
ســال آبي 1400– 1399تا 28 خرداد امســال 
معادل 26 ميليــارد و 420 ميليــون مترمكعب 
بوده كه 47 درصد كمتر از ورودي سد هاي كشور 
در سال گذشــته اســت. طبق آمارها، در شرايط 
فعلي از مجموع ظرفيت 50.5 ميليارد مترمكعبي 

مخازن سد هاي كشــور حدود 27 ميليارد و 580 
ميليون مترمكعب، معــادل 55 درصد مخازن پر 
شده و 45درصد ظرفيت ســدها خالي است. در 
اين شرايط براي حفاظت از منابع آبي استراتژيك 
كشور، مديريت رهاســازي آب در دســتور كار 
متوليان امر قرار گرفته و به ويــژه مصارف بخش 
كشاورزي به شدت كنترل شده تا جايي كه به تبع 
افت 47درصدي ميزان ورودي آب به ســد هاي 
كشور، خروجي آب از ســد ها نيز 35درصد كمتر 
شده و فقط 25 ميليارد و 960 ميليون مترمكعب 
آب از مخازن خارج شده است. برآيند اين اتفاقات 
و سياستگذاري ها، كاهش 28درصدي ذخاير آب 
در سدها بوده است كه در مقايسه با ميزان كاهش 
بارندگي و ميزان افت ورودي آب به ســدها رقم 
قابل قبولي اســت؛ اما نمي تواند تبعات كم آبي در 
ماه هاي پيش رو را منكر شود. نكته قابل تأمل ديگر 
اينكه در ســال آبي جاري كه كم باران ترين سال 
نيم قرن اخير به حساب مي آيد، تركيب بارندگي ها 
نيز تغيير كرده و برف كمتري در ارتفاعات مشرف  
به سدها انباشته شده است. از سوي ديگر به واسطه 
افزايش نســبي دماي هوا در ســال جاري، حجم 
بيشتري از ذخاير برفي سدها قبل از شروع فصل 
گرما ذوب و روانه مخازن شــده است ازاين رو هم 
احساس كم باراني در مخازن سدها به تأخير افتاده 
و برف كمتري براي ذوب شدن در فصل گرما باقي 

مانده است. در اين شــرايط، هرگونه خوش باوري 
نســبت به گذرا بودن مشــكل كم آبي امسال كه 
به بدمصرفي آب منجر شــود، مي تواند به راحتي 
ما را در فصل گرما با كم آبــي، جيره بندي و تنش 

مواجه كند.

اخطار كم آبي در پايتخت
در جريان افت محســوس بارندگي در سال آبي 
جاري، حوضه آبريز ســدهاي تهــران از وضعيت 
بهتري نســبت به ميانگين كشور برخوردار بودند 
و كاهش بارش  هاي اين حوضه به قدري شــديد 
نبود كه وضعيت ســدها را بحراني كند؛ اما حاال 
از اظهــارات مدير دفتر بهره بــرداري و نگهداري 

از تأسيسات آبي و برقابي شــركت آب منطقه اي 
تهران چنين برمي آيد كه بارش  هاي تهران نيز در 
مقايسه با سال قبل با كاهش 36 درصدي مواجه 
شــده و ميانگين ارتفاع بارش  ها از 457ميلي متر 
در سال قبل به 291ميلي متر در سال آبي جاري 
رسيده است. به گفته محمد شــهرياري، با توجه 
به اين تحوالت، اثر كاهشــي بر روند ورودي آب 
به مخازن ســدهاي تهران بســيار مشهود است. 
طبق آمارها ميزان ورودي آب به مخازن سدهاي 
پنج گانه تهران از ابتداي سال آبي جاري تا اواخر 
خرداد، هزار و 159 ميليون مترمكعب بوده كه در 
مقايســه با حجم هزار و 853 ميليون مترمكعبي 
ســال قبل حدود 37 درصد كمتر است. به گفته 

اين مقام مسئول، شــرايط ورودي آب به سدهاي 
تهران بــا توجه به پايان فصــل آبگيري و نزديك 
شدن به فصل تابستان حاكي از بروز شرايط حاد 
خشكسالي است به نحوي كه در خردادماه امسال 
ميزان ورودي آب به سدهاي تهران 131 ميليون 
مترمكعب بوده درحالي كه اين ميزان در خردادماه 
سال گذشــته 424 ميليون مترمكعب ثبت شده 
و از كاهش 69 درصدي ورودي آب به ســدهاي 
تهران در خردادماه سال جاري حكايت دارد. يكي 
از پيامدهاي اين اتفاق، كم شــدن ذخاير سدهاي 
پنج گانه تهــران از يك ميليــارد و 139ميليون 
مترمكعب در ســال گذشــته بــه 788ميليون 

مترمكعب در سال جاري بوده است.

خشكسالي در ورودي سدها
سقوط 52درصدي بارش هاي جوي در سال آبي جاري به كاهش 47 درصدي 

ورودي آب به سد هاي كشور منجر شده است

مسكن
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   داليل حذف پيش بيني سود
تا پيش از سال۱۳۹۴ اطالعات پيش بيني سود شركت ها به ســازمان بورس ارسال مي شد و كارشناسان اين 
سازمان بعد از بررسي اين اطالعات، مجوز انتشار گزارش پيش بيني سود را در سامانه كدال صادر مي كردند. از 
تيرماه۱۳۹۴ اين روش تغيير كرد و اطالعات مربوط به پيش بيني سود شركت ها توسط خود شركت هاي بورس و 
به طور مستقيم روي سامانه كدال قرار مي گرفت. از دي ماه۱۳۹۶ و مطابق با دستورالعمل سازمان بورس، افشاي 
اطالعات پيش بيني سود به صورت اختياري همراه با ارائه گزارش تفسيري شد و از اين تاريخ ديگر شركت هاي 
بورس الزامي به انتشار گزارش پيش بيني سود نداشتند. اين اختياري شدن گزارش پيش بيني سود شركت هاي 
بورس منجر شد كه ديگر شركت ها تمايلي به انتشار اين گزارش ها نداشته باشند و رفته رفته انتشار اين اطالعات 
كه مبنايي براي تصميم گيري سهامداران براي خريد و فروش سهام بود، حذف شد. يكي از داليل اختياري شدن 
پيش بيني سود شركت ها به زعم سازمان بورس اين بود كه منجر به كاهش نقد شوندگي بازار مي شد؛ چرا كه براي 
انتشار اين گزارش بايد نماد يك شركت براي مدت طوالني متوقف مي شد. همچنين به زعم سازمان بورس عوامل 
ديگري ازجمله تغييرات مداوم مفروضات اين پيش بيني ها، تجربيات بين المللي، بي توجهي سرمايه گذاران به 
تحليل نهادهاي مالي، ديد محتاطانه شركت ها در انتشار اين گزارش ها و تكيه صرف سهامداران به اين گزارش ها 
نيز در حذف گزارش پيش بيني سود شركت ها نقش داشته اســت. اما منتقدان بر اين باور بودند كه با وجود 
انتقاد هايي كه در مورد انتشار گزارش پيش بيني سود شركت ها وجود داشت، سازمان بورس نبايد انتشار آن را 

متوقف مي كرد؛ چرا كه اين گزارش ها نقشه راه بازار سرمايه را مشخص مي كرد.

   تأثير عرضه خودروهاي دپوشده بر كاهش قيمت
يك كارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با همشهري با بيان اينكه احتمال آنكه قيمت خودرو در كوتاه مدت كاهش يابد اما در بلندمدت اين احتمال وجود دارد كه نرخ باالي تورم مانع از 
تداوم اين كاهش قيمت ها شود، گفت: همچنان پيش بيني قطعي از آينده بازار خودرو دشوار خواهد بود، هرچند در كوتاه مدت و بلندمدت مي توان دو سناريوی متفاوت براي اين بازار درنظر 
گرفت. فربد زاوه افزود: براساس آمارهايي كه وزارت صمت از توليد خودرو در سال۹۹ ارائه كرده، اكنون ميزان توليد خودرو از تقاضاي فعال و مؤثر در بازار پيشي گرفته و همين موضوع 
به كاهش نسبي قيمت ها منجر شده است. به گفته او صرف نظر از برنامه ريزي كالن براي توليد خودرو در داخل كشور، فعال شرايط بازار به شكلي است كه تعداد خودروهاي عرضه شده 
در بازار نسبت به خريداران واقعي باالتر رفته و همين موضوع مي تواند در كوتاه مدت به كاهش قيمت خودرو منجر شود.  زاوه با اشاره به وضعيت قيمت خودروهاي توليدي سال۹۹ در 
بازار گفت: با توجه به اينكه ميزان توليد و عرضه خودرو در سال۱۴۰۰ كاهش يافته، قيمت خودروهاي توليدي امسال قدري افزايش يافته اما خودروهاي توليدي سال۹۹ با تعداد باال در بازار 
عرضه شده اند و همين موضوع به كاهش نسبي قيمت ها نيز منجر شده است. او بخشي از عدم  تعادل كنوني قيمت ها در بازار خودرو را نتيجه لجاجت شوراي رقابت بر دخالت در بازار خودرو 
دانست و افزود: هنوز هم در بسياري از خودروها كه عمدتًا هم محصوالت پرفروش ايران خودرو است، همچنان شاهد فاصله قيمت ۷۰ تا ۸۰درصدي كارخانه و حاشيه بازار هستيم.  زاوه 
با اشاره به اينكه اكنون سطح عمومي قيمت ها در بازار با قدرت خريد مردم فاصله فاحشي پيدا كرده است، افزود: شرايط حاكم بر بازار خودرو گوياي آن است كه بازار خودرو طي چند ماه 
آينده نيز دچار ركودي سنگين خواهد بود؛ چراكه افزايش نرخ تورم كه بر مبناي اتخاذ سياست هاي نادرست پولي و رشد نقدينگي ايجاد شده است، منجر به رشد هزينه تمام شده توليد و 

تداوم زياندهي شركت هاي خودروسازي خواهد شد كه ميزان زيان انباشته آنها نسبت به سال گذشته همچنان در حال افزايش است.

پس از گذشت 2هفته از افزايش قيمت  و خودر
خودروهــاي پرتيــراژ داخلــي در 
آگهي هــاي مجازي فــروش خودرو، 
سرانجام از ديروز سير نزولي قيمت خودروهاي داخلي 
با كاهش يك تا 3ميليون توماني قيمت برخي از اين 

خودروها آغاز شد.
به گزارش همشــهري، با وجود ركود شــديد حاكم 
بر معامالت بازار خــودرو، طي چند هفته گذشــته 
قيمت انواع خودروهاي پرتيراژ داخلي متاثر از نوسان 
نرخ ارز، كاهش عرضه و انتظار مشــتريان براي تأثير 
نتايج انتخابات رياســت جمهوري بر قيمــت و بازار 
خودرو، ســير صعودي به خود گرفته بود؛ به نحوي كه 
قيمت برخي خودروهــاي داخلي مانند انواع پژو206 
و پرايد افزايش قيمت 3 تا 10ميليون توماني تا 3روز 
نخســت هفته جاري را شــاهد بود. اما از ديروز سير 
نزولي قيمت خودروهاي پرتيــراژ داخلي هرچند كم 
در برخي محصوالت ايران خودرو و ســايپا آغاز شده 
است؛ گرچه چسبندگي قيمت انواع پرايد به باال موجب 
شــده نه تنها روند كاهشــي قيمت انواع محصوالت 
سايپا نســبت به ايران خودرو كندتر باشد، بلكه حتي 
در فضاي راكد و كاهشــي قيمت خــودرو نيز برخي 
 انواع پرايد رشــد قيمت يك تا 4ميليــون توماني را 

تجربه كرد. 
نوســان قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي در فضاي 
مجازي در شرايطي ادامه دارد كه به گفته فعاالن صنفي 
اين روزها كمتر خريدار يا فروشنده اي در بازار خودرو 
حاضر به پذيرش ريســك انجام معامالت خودرويي 
است؛ موضوعي كه در مورد بازار خودروهاي وارداتي 
نيز مصداق داشته و فعاالن صنفي و محدود مشتريان 
اينگونه خودروها نيز به دليل نامشخص بودن و نوسان 
نرخ ارز و سرانجام آزادسازي واردات خودرو چشم انداز 
مبهمي را براي قيمت و بازار اينگونه خودروها در آينده 

نزديك تصور مي كنند. 
اين در حالي اســت كه به گفته برخي كارشناسان، در 
ميان مدت به دليل پيشي گرفتن تقاضاي عرضه از بازار 
خودروهاي پرتيراژ داخلــي به دليل ورود خودروهاي 
دپوشده توليدي سال گذشته به بازار و به دليل كاهش 
تقاضاي مؤثر خريــد در بازار ايــن خودروها به كمتر 

از 500هزار دســتگاه، كاهش قيمت و تشديد ركود 
سرنوشت بازار خودرو در چند ماه آينده خواهد بود. 

با وجود اين، بازار خودرو نيز همانند بســياري ديگر 
از كاالهاي واسطه اي و ســرمايه اي بيش از هر عامل 
ديگري در انتظــار ســرانجام مذاكرات سياســي و 
گشايش هاي ارزي و تعرفه اي احتمالي ناشي از آن طي 

سال جاري خواهد بود.

افت قيمت برخي پرتيراژها
بررســي قيمت انواع خودروهاي پرتيــراژ داخلي در 
آگهي فروش اينترنتي حاكي از شكست مقاومت بازار 
اين خودروها در برابر كاهش قيمت هاســت؛ به نحوي 
كه قيمت برخي انواع خودروهاي پرتقاضاي مشمول 
قيمت گذاري شــوراي رقابت، نسبت به 3روز نخست 
هفته جاري ســير نزولي به  خود گرفته است. قيمت 

برخي خودروهاي پرتيراژ داخلي از ديروز )سه شنبه( 
نزولي شده اســت؛ به نحوي كه قيمت پژو206 تيپ2 
معمولي مدل1399 با كاهــش يك ميليون توماني از 
200 به 199ميليون تومان اما مدل فول و 1400 اين 
خودرو با افزايش 3ميليون تومانــي قيمت از 208 به 
211ميليون تومان رسيد. در گروه پرايد ها نيز قيمت 
پرايد131 با كاهش يك ميليون توماني به 122ميليون 

 قيمت برخي خودروهاي پرتيراژ داخلي مانند پرايد111، پژو206 و كوئيك دنده اي نسبت به 3روز نخست هفته جاري، كاهش 
يك تا 2ميليون توماني را تجربه كرد اما مقاومت اغلب پرايدها در برابر كاهش قيمت ادامه دارد

قيمت خودرو  روي دنده معكوس كاهش قيمت گيالس و انگور
قيمت 2ميوه پرطرفدار تابســتاني در ميادين كاهش  تره  بار
يافت. به گزارش همشهري، طي هفته جاري بعضي از 
ميوه هاي تابســتاني در ميادين ميوه و تره بار كاهش 
قيمت داشتند كه شاخص ترين آنها گيالس و انگور ياقوتي بود. گيالس 
بيش از 20درصد ارزان شد و قيمت آن براساس نرخنامه ميادين حاال 
به 35هزار تومان رسيده اســت. اين درحالي است كه در مغازه هاي 
ميوه فروشي قيمت انواع تكدانه و ممتاز اين ميوه بين 50 تا 60هزار 
تومان است. اين اختالف قيمت تنها در ميوه هاي تابستاني نيست و در 
ساير ميوه ها و سبزي و صيفي هم بين 20تا بيش از 50درصد تفاوت 
بين نرخ هاي مغازه و ميدان ديده مي شود كه در جدول پيوست اين 

مطلب مواردي از آن درج شده است.
هم اكنون براســاس آخرين نرخنامه ميادين ميوه و تره بار، هر كيلو 
توت فرنگي 31هــزار تومان، آلبالوي رســمي و آلبالــوي پيوندي 
23هــزارو500، زردآلــو ممتاز 42هــزار تومان، زردآلــوي درجه 
يك 30هزار تومان، ســيب گالب 18هزار تومــان، گيالس تكدانه 
39هزارو500، گيالس سياه و ممتاز 35هزار تومان، ساير انواع گيالس 
26هزار تومان، انواع هلو 19هزار و 800، انواع آلو 22هزار و 500 و انواع 

شليل و شبرنگ 21هزار تومان به فروش مي رسد. 
در ميان ميوه هاي نورس، گيالس و انگور كاهش قيمت داشــتند كه 
گيالس ۷هزار تومان ارزان  شــد و قيمت آن از 42هزار تومان هفته 
گذشته به 35هزار تومان رســيد. انگور هم در طول چند روز گذشته 
حدود 2هزار تومان كاهش قيمت داشت و از 21هزار تومان به 19هزار 
و 800تومان رسيد. گرچه گرمي بازار نوبرانه هاي تابستاني جايي براي 
ميوه هاي گرمسيري وارداتي باقي نمي گذارد ولي آن دسته از افرادي 
كه طرفدار اين ميوه ها هستند نيز در ميادين فرصت خريد به صرفه تر 
فراهم اســت. از ميان ميوه هاي وارداتي موز بيــن 21هزارو500 تا 
24هزارو500 تومان قيمت دارد و انبه و نارگيل به ترتيب 44 و 29هزار 
تومان قيمت خورده اند. قيمت موز در ميوه فروشــي هاي سطح شهر 
2۷هزار تومان و نارگيــل حدود 50هزار تومان اســت. هر عدد انبه 
متوسط هم در ميوه فروشي ها بين 25 تا 30هزار تومان قيمت دارد و 

يك كيلو انبه كمتر از 80هزار تومان نيست.

مقايسه قيمت انواع ميوه در ميادين و ميانگين سطح شهر
ميزان اختالف قيمتسطح شهرمياديننام محصول
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بعد از 3ســال وقفه در انتشــار  بورس
ســود  پيش بينــي  گــزارش 
شــركت هاي بورس، قرار است از 
20تير ماه امســال، شــركت هاي بورس دوباره 
گزارش پيش بيني ســود را منتشر كنند. به نظر 
مي رســد انتشــار اين گزارش ها مي تواند عمق 

تحليلي بازار سرمايه را افزايش دهد.
به گزارش همشهري، انتشار گزارش پيش بيني 
سود شركت ها بعد از 25سال انتشار در سال96 
به دستور رئيس وقت سازمان بورس متوقف شد. 
در آن زمان كارشناســان و تحليلگران زيادي 
نسبت به توقف انتشــار اين گزارش ها اعتراض 
كردند اما رئيس وقت سازمان بورس توجهي به 
اين اعتراض ها نكرد و دســتور توقف انتشار اين 
گزارش ها را صادر كرد. حاال با گذشــت 3سال 
از توقف انتشــار اين گزارش ها قرار است دوباره 
گزارش پيش بيني سود شركت ها منتشر شود. 
انتشــار گزارش پيش بيني ســود شركت هاي 
بورس تا قبل از سال96 از مهم ترين اطالعاتي بود 
كه سهامداران براي خريد و فروش سهام مدنظر 
قرار مي دادند. اين اطالعات با وجود خطاهايي كه 
داشت به ســهامداران كمك مي كرد تا عملكرد 
يك شركت را به صورت نســبي ارزيابي كنند. 
چنانچه گزارش پيش بيني ســود يك شركت 
مطابق با واقعيت ها باشــد و انحراف معنا داري 
نداشــته باشد، نشــان مي دهد كه مديران يك 
شركت تا چه حد در تالشند كه درآمد بيشتري 
براي آن شركت توليد كنند. گزارش پيش بيني 
ســود شــركت هاي بورس، نماگري است كه 
ريسك هاي موجود بر سر راه فعاليت يك شركت 
و روند توسعه آن را نشان مي داد. اين اطالعات 
همچنين انتظارات سهامداران از پيش بيني سود 
تقسيمي، ارزش هر سهم و ارزش كل شركت را 

نمايان مي كند.

ديدگاه موافقان و مخالفان
كارشناساني كه موافق حذف گزارش پيش بيني 
سود شركت ها بودند بر اين باور بودند كه انتشار 
گزارش پيش بيني سود از سوي شركت ها به دليل 
انحراف هايي كه در اعداد پيش بيني سود وجود 
داشت، منجر به رانت، ســفته بازي و زد و بند در 
سهام شركت هاي بورس مي شــد؛ به اين معنا 
كه مسئوالن يك شــركت در ابتداي سال مالي، 
سود شركت را با اهداف ســفته بازانه كم يا زياد 
پيش بيني  و از اين طريق زمينه رشد يا كاهش 
قيمت سهام شــركت را به صورت عمدي فراهم 
مي كردند. نمونه چنين اتفاقي در ســال 96در 
مورد شركت كنتور سازي  ايران  رخ داد اما تجاربي 

از اين دست خيلي در بازار سرمايه فراگير نبود.
مهدي رباطي، يك كارشــناس بازار سرمايه در 
اين باره معتقد است كه پيش بيني سود با عملكرد 
معموال انحراف معنــا داري دارد. او با بيان اينكه 

پيش بيني سود شركت ها عموما ابزاري براي زد 
و بند و سفته بازي  روي نمادهاست پيش از اين 
در توييتر خود نوشــته بود: اگر قرار است سود 
تخميني دوباره بــه بورس برگــردد، بايد براي 
جلوگيري از فريب بازار، بررسي كارشناسي دقيق 

بر اعداد اعالمي انجام شود.
مخالفــان حــذف گــزارش پيش بيني ســود 
شركت هاي بورس اما بر اين باورند كه انتشار اين 
گزارش ها مي تواند هم توان تحليلي بازار سرمايه 
را افزايش دهد و هم منجر به افزايش شــفافيت 
در بازار سهام شــود. علي رحماني، مديرعامل 
سابق بورس تهران هم بر اين باور است كه انتشار 
گزارش پيش بيني سود شركت ها در شرايط فعلي 
منجر به ايجاد محيط شــفاف تري از اطالعات 
خواهد شد كه مي تواند باعث ايجاد نقطه حمايت 

در بازار شود.
عليرضا كريميان، يك كارشناس و مدرس بازار 
سرمايه هم در پاســخ به منتقدان كه مي گويند 
اعداد گزارش پيش بيني سود شركت ها با واقعيت 
منطبق نيست و انحراف زيادي دارد مي گويد: اين 
يك پيش بيني است و مي تواند خطا داشته باشد. 
طبيعت پيش بيني كردن همراه با خطاســت و 
نمي توان به آن خرده گرفت. دركل بايد گفت كه 
انجام محاسبات پيش بيني سود آينده شركت ها 
مي تواند در انتخاب سهم، به فعاالن بازار سرمايه 

كمك كند.

پيش بيني سناريو محور
حاال اما بعد از بررســي ها و مطالعاتي كه توسط 
ســازمان بورس انجام شــده، مشــخص شده 
اســت فوايد انتشــار گزارش پيش بيني ســود 
شركت ها بيشــتر از زيان هاي آن اســت و قرار 
است شركت هاي بورس از 20تير ماه دوباره اين 
گزارش ها را از طريق سامانه كدال منتشر كنند، 
با اين تفــاوت كه در روش جديد ســناريو هاي 
مختلف براي انتشــار اين گزارش ها بايد مدنظر 
قرار گيرد. به اين معنا كه شركت هاي بورس اوال 

بايد با اعالم مفروضات اوليه، داليل خود را درباره 
رقم پيش بيني سود اعالم كنند و دوما عواملي كه 
مي تواند منجر به تغيير سود يك شركت شود را 
تحت عنوان تحليل حساسيت سود به سهامداران 

اعالم كنند.
مدير نظارت بر ناشران ســازمان بورس با اعالم 
اينكه شــركت هاي بورس موظفند از 20تير ماه 
گزارش هاي مالي مربوط به ســال مالي1400 
را منتشــر كنند در اين باره گفت: شركت هاي 
ثبت شده نزد ســازمان موظف هستند اطالعات 
ميان دوره اي و ســاالنه خــود را بــراي اطالع 
سهامداران منتشــر كنند. در اين راستا با توجه 
به قانون بازار اوراق بهادار، وظيفه سازمان بورس 
صحت سنجي اين اطالعات است كه در اين ميان 
از عمده ترين وظايف مديريت نظارت بر ناشران، 

بررسي درستي اين اطالعات است.
محســن انصاري مهياري، مهم تريــن وظيفه 
ســازمان بورس را نظارت بر افشــاي اطالعات 
شركت ها دانســت و گفت: تجربه 3ساله انتشار 
گزارش تفسيري به جاي گزارش پيش بيني سود، 
برخي آســيب هاي اين تصميم را نمايان كرد. از 
سوي ديگر با توسعه بازار سرمايه، تعداد ناشران 
به بيش از ۷00 شركت رسيده است. فقط در سال 
1399 بيش از 6 ميليون و 200 هزار ســهامدار 
جديد به بازار سرمايه وارد شده اند. در اين شرايط 
نياز بازار به ارائه اطالعات پيش بيني سود هر سهم 

ناشران، بيش از پيش احساس شد.
او تأكيد كــرد: با توجه به اينكــه ارائه اطالعات 
گزارش تفســيري مديريت از قابليــت اتكاي 
بااليي برخوردار اســت و در همين راســتا ارائه 
گزارش اطالعات پيش بيني سود هر سهم ارزش 
پيش بيني كنندگــي بااليــي دارد، بنابراين در 
رويكرد جديد، انتشار همزمان گزارش تفسيري 
مديريت همراه بــا مفروضات پيش بيني صورت 
سود و زيان براي 5 صنعت توليدي پذيرفته شده 
در بورس اوراق بهادار تهــران و فرابورس ايران 
در قالب جــداول »خالصه اطالعــات گزارش 

تفســيري« مطابق با مصوبه مــورخ 19 خرداد 
1400 هيأت مديره سازمان الزامي شده است.

او افزود: در ايــن مصوبه با هدف افزايش كيفيت 
اطالعات ارائه شــده توسط ناشــران، بر انتشار 
مفروضات ســود و زيان بودجه پيش بيني شده 
شركت هاي توليدي به همراه صورت هاي مالي و 
گزارش هاي تفسيري مديريت تأكيد شده است؛ 
به گونه اي كه همه مفروضات و برنامه هاي آينده 
زيربناي پيش بيني ســود هر سهم بايد در قالب 
بخشي از گزارش هاي تفســيري مديريت ارائه 
شود. همچنين با توجه به اينكه ارائه پيش بيني 
سود هر سهم در چند ســناريو مورد تأكيد نهاد 
ناظر قرار دارد. ارائه جداول تحليل حساســيت 
سود به ازاي هر ســهم، در فصل »نتايج عمليات 
و چشم اندازها« گزارش تفسيري مديريت براي 
صنايع محصوالت شــيميايي، فلزات اساسي، 
استخراج كانه هاي فلزي، فراورده هاي نفتي، كك 
و سوخت هسته اي و صنعت سيمان، آهك و گچ 

الزامي شده است.
انصاري مهيــاري افــزود: در رويكــرد جديد 
تأكيد نهــاد ناظر بــه اســتفاده از دانش فني و 
تخصصي تحليلگــران بازار نظير شــركت هاي 
مشاور ســرمايه گذاري و ارزشــگذاري سهام و 
همچنين مديران صندوق هاي ســرمايه گذاري 
و ساير تحليلگران اســت؛ به گونه اي كه عالوه بر 
ارائه پيش بيني سود هر ســهم توسط ناشران، 
دسترســي هاي الزم در اختيار اين تحليلگران 
نيز قرار خواهــد گرفت تا با توجه بــه ارائه همه 
مفروضات و برنامه هاي آتي زيربناي پيش بيني 
سود هر سهم، پيش بيني سود هر سهم برآوردي 
خود را به صورت مقايسه اي با اطالعات منتشره 

توسط ناشران ارائه كنند.
او توضيح داد: سعي بر اين است تا به مرور زمان 
ضمن رتبه بندي كيفيت افشاي اطالعات توسط 
ناشران، درصد خطاي پيش بيني سود هر سهم 
توسط تحليلگران نيز سنجيده و در جهت اطالع 
عموم منتشر شــود تا فعاالن بازار ضمن بررسي 
اطالعات منتشــره، از وضعيت تاريخي كيفيت 
افشاي اطالعات ناشــران و درصد خطا و دقت 
تحليلگران درخصوص پيش بيني سود هر سهم 
مطلع شــوند. همچنين درصورت وقوع هرگونه 
تغييرات غيرموجه با اهميت در پيش بيني سود 
هر سهم يا در مفروضات زيربناي پيش بيني سود، 
جرايم تخلفاتي سنگيني براي ناشراني كه ملزم 
به ارائه پيش بيني هستند درنظر گرفته مي شود.

مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس تأكيد كرد: 
مصوبه اخير از تاريخ 20 تيرماه و براي گزارش هاي 
مالي مربوط به سال مالي1400، الزم االجراست. 
در عين حال، كارشناســان نظارت بر ناشــران 
سازمان و بورس ها همانند سابق نظارت دائمي 
خود بر عملكرد افشاي اطالعات ناشران را اعمال 

خواهند كرد.

و كوييك دنده اي مدل1399 با كاهش 2ميليون توماني 
از 14۷ميليون تومــان در روز دوشــنبه هفته جاري 
به 145ميليون و مدل1400 اين خودرو با بيشــترين 
كاهش قيمت نسبت به ساير خودروهاي پرتيراژ موجود 

در بازار، از 153 به 150ميليون تومان رسيد.

ساز ناكوك پرايدها براي گراني 
كاهش يا تثبيت قيمت برخي خودروهاي پرتيراژ در 
معامالت ديروز بازار خودرو نســبت به 3روز نخست 
هفته جاري و قبل از آن در حالي است كه قيمت اغلب 
پرايدها سير صعودي به خود گرفت؛ به نحوي كه قيمت 
پرايد111 از 133ميليون تومان در اواخر هفته گذشته 
به 135ميليون تومان رســيد و قيمت پرايد131 نيز 
با وجود كاهش يك ميليون توماني و رســيدن به نرخ 
122ميليون تومان كماكان 3ميليون تومان گران تر 
از چهارشنبه هفته گذشته بود. همچنين پرايد132 
نيز كه چهارشنبه هفته گذشــته 120ميليون تومان 
قيمت داشته، ديروز با قيمت 122ميليون و پرايد131 
با قيمت 120ميليون تومان معامله شــد، پرايد 151 
نيز نسبت به چهارشنبه هفته گذشــته رشد قيمت 
4ميليون تومان را شــاهد بود و ديــروز 125ميليون 

تومان قيمت خورد. 
يك فعال بازار خودرو در مورد افزايش قيمت پرايدها 
در بازار خودرو گفت: با وجود اينكه بازار خودرو ركودي 
است و قيمت ها روند كاهشــي به  خود گرفته، قيمت 
پرايــد به دليل عدم  عرضه، ســير صعــودي دارد. در 
واقع با توجه به توقف توليــد 3مدل پرايد، قيمت بازار 
آن با افزايش روبه رو شده اســت. عليرضا پورحسني، 
با بيان اينكه اين افزايش قيمت ها تا اندازه اي معقول 
است، افزود: اگر اين افزايش قيمت ها ادامه پيدا كند، 
متقاضيان به سمت خريد خودروي تيبا با كيفيت بهتر، 
موتور قوي تر، شاسي مستحكم تر و حجم موتور باالتر 
سوق داده مي شوند و بايد اين شــيوه افزايش قيمت 

پرايدها در همين محدوده قيمتي متوقف شود. 
او افزود: به مشتريان و متقاضيان توصيه مي شود اگر 
قصد خريد خودرو در همين محدوده قيمتي را دارند، 
نسبت به  خودروهاي نزديك به قيمت بازار پرايدها اقدام 
كنند؛ چراكه اكنون قيمت خودروهاي تيبا و تيبا2 با 
بدنه و موتور قوي تر 129 و 13۷ميليون تومان است. 
اين فعال بازار خودرو تأكيد كرد اگر مشتريان بتوانند 
اندكي بر بودجه خود بيفزايند نيز مي توانند نسبت به 
خريد خودروهاي ساينا، كوئيك و كوئيك R اقدام كنند؛ 
چراكه اين خودروها اكنــون به ترتيب با قيمت 146، 
153 و 159ميليون تومان معامله مي شوند. همچنين 
با وجود اينكه پرايد تا مدل99 در بازار موجود است، اما 

اين خودروها با مدل 1400 نيز روانه بازار مي شوند.

اعالم پيش بيني سود شركت ها اجباري شد
براساس اعالم سازمان بورس، شركت هاي بورس موظفند بعد از 3سال وقفه، دوباره از 20تير ماه گزارش پيش بيني سود خود را منتشر كنند

با موافقت وزارت جهادكشاورزي، مقرر شده تا افزايش نرخ  بازار
مصوب هر كيلوگرم شــير خام به 6هزار و 400تومان در 
نشست هفته آينده ســتاد تنظيم بازار بررسي و تصويب 

شود. با اين روند، موج تازه افزايش قيمت شير و لبنيات در راه است.
به گزارش همشــهري، با گذشــت بيــش از 2ماه از ارائه درخواســت 
دامداران براي اصالح نرخ شــير خام، تازه ترين خبرها از موافقت وزارت 
جهادكشاورزي براي افزايش هزار و 900توماني نرخ هر كيلوگرم از اين 
محصول حكايت دارد؛ گرچه تصويب نهايي اين نرخ به بررسي و ابالغ آن 
در نشست هفته آينده ســتاد تنظيم بازار موكول شده است، اما صنايع 
لبني بر تأثير اين افزايش قيمت بر رشد ۷0درصدي نرخ مصوب شير و 
لبنيات و تعطيلي واحدهاي توليدي به دليل افت بيشتر تقاضاي خريد 

محصوالت لبني تأكيد مي كنند.

افزايش 5۴ درصدي قيمت شير و تعطيلي صنايع لبني 
رئيس هيأت مديره اتحاديه هاي تعاوني لبني ايران با بيان اينكه افزايش 
54 درصدي قيمت شــير باعث كاهش توليد و تعطيلي واحدهاي لبني 
مي شــود، گفت: وزارت جهادكشــاورزي بدون كار كارشناسي و بدون 
درنظر گرفتن عواقب اين كار با همكاري انجمن دامداري ايران مصوبه اي 
را به تصويب رســانده كه براســاس آن 54درصد به قيمت شير افزوده 
شود. علي احسان ظفري با اشــاره به اينكه افزايش 54 درصدي قيمت 
شير باعث باال رفتن قيمت فرآورده هاي لبني و كاهش توليد و تعطيلي 
كارخانه ها خواهد شد، افزود: افزايش يك شبه قيمت چون مردم منابع 
مالي و توانايي براي جبران اين افزايش قيمت را ندارند، باعث مي شــود 
قدرت خريدشان كاهش پيدا كرده و مصرف خانوارها در بخش لبنيات 
كاهش يابد. او گفت: اين اتفاق توليد كارخانه در مقايسه با قبل را 30 تا 
40 درصد كاهش مي دهد و درنهايت سبب تعطيلي كارخانه ها و متوقف 

شدن چرخ توليد خواهد شد.
ظفري با بيان اينكه افزايش قيمت مواد لبني باعث كوچك تر شدن سفره 
خانوارها و آسيب رسيدن به سالمت جامعه خواهد شد، گفت: از سوي 
ديگر با توجه به اينكه در چنين شرايطي مصرف پايين آمده و توليدكننده 
خود را به اجبار كنار مي كشد، دامدار نمي تواند شير توليدي را به فروش 
برســاند و اين مســئله زيان زيادي را متوجه آنها مي كند .او با تأكيد بر 
اينكه قبول داريم علوفه گران است، اما قرار نيست بار گراني علوفه روي 
دوش مردم باشد و آنها تاوانش را بدهند، گفت: براي حل مشكل دولت 
وظيفه دارد از طريق تامين نهاده هــاي دامي با ارز 4200 توماني كه در 
اختيار واردكنندگان قــرار داده، خــوراك دام را تامين كند. ظفري در 
مورد اينكه آيا افزايش قيمت 54 درصدي شير اعمال شده يا خير، گفت: 
جهادكشاورزي در نشستي با انجمن دامداري ايران روز گذشته )دوشنبه 
هفته جاري( اين مصوبه را تصويب كرده كه قرار است به زودي به كارگروه 
تنظيم بازار برود و اين مصوبه به احتمال زياد براي اجرا به تصويب نهايي 
خواهد رســيد؛ ضمن اينكه با درنظر گرفتن بسته بندي و هزينه حمل 

قيمت لبنيات بسيار بيشتر از اين رقم خواهد بود.

افزايش ۷۰ درصدي قيمت لبنيات در راه است
سخنگوي انجمن صنايع فرآورده هاي لبني نيز در واكنش به افزايش نرخ 
شير خام با تأكيد بر اينكه شيرخام 65درصد هزينه توليد محصوالت لبني 
را شامل مي شود، گفت: در مصوبه جديد ستاد تنظيم بازار قيمت خريد 
هر كيلوگرم شيرخام از دامدار 6هزارو 400تومان تعيين شده است كه 
با درنظرگرفتن هزينه حمل قيمت تحويل درب كارخانه لبني به 6هزار 
و 600تومان خواهد رسيد كه با اين شرايط قيمت محصوالت لبني نيز 

حدود ۷0درصد افزايش را تجربه خواهد كرد.
محمدرضا بني طباء با بيان اينكه تصميم درباره افزايش قيمت شيرخام 

گرفته شــده اســت، افزود: قيمت مصوب قبلي هر كيلوگرم شيرخام 
4هزار و 500تومان بود كه در آذرماه ســال گذشته توسط ستاد تنظيم 
بازار ابالغ شد. او با تأكيد بر اينكه هيچ گاه شير با قيمت مصوب به دست 
كارخانه هاي لبني نرسيده است، افزود: دامداران قيمت مصوب 4هزار و 
500تومان را رعايت نمي كنند؛ چراكه به نظر آنها اين قيمت كفاف هزينه 

توليد را نمي دهد. 
سخنگوي انجمن لبني با تأكيد بر اينكه اعالم خبر افزايش قيمت شيرخام 
توســط برخي چهره هاي صنفي قبل از اعالم رســمي و تصميم نهايي 
مسئوالن كار اشتباهي بوده است، گفت: انتشار خبر پذيرش افزايش نرخ 
خريد شيرخام توسط ستاد تنظيم بازار هم اكنون نيز تأثير خود را گذاشته 
و دامداران پيشاپيش قيمت شيرخام را باال برده اند و عمال مصوبه قيمتي 
آذر ماه سازمان حمايت و ستاد تنظيم كه كماكان معتبر است، نقض شده 
اســت. بني طباء گفت: همواره نظارت ارگان هاي نظارتي ســختگيرانه 
بر كارخانه هاي لبني اعمال مي شــود، اما ســاير قيمت هاي مصوب در 
زنجيره مانند قيمت شيرخام تحت هيچ نظارتي قرار ندارد و هم اكنون 
كه قيمت مصوب آن 4500تومان است، به قيمتي بيش از 5هزار تومان 

مبادله مي شود.
او پيش بيني كرد، با ابالغ نرخ مصوب جديد شيرخام، قيمت محصوالت 
لبني ۷0درصد افزايش خواهد داشت و تعيين قيمتي كمتر از اين مقدار به 
معني ضررده شدن محصوالت ضروري مشمول قيمت گذاري و پرداخت 
يارانه از جيب توليدكنندگان است. سخنگوي انجمن صنايع فرآورده هاي 
لبني، زمان احتمالي ابالغ نرخ جديد شير و لبنيات را در هفته هاي آتي 
دانست و با بيان اينكه ما موافق قيمت گذاري دستوري نيستيم و آن را 
به ضرر مصرف كننده مي دانيم، گفت: مسئوالن دولت فعلي يا مسئوالن 
دولت جديد شــيرخام و محصوالت لبني را از گروه يك كااليي به گروه 
2 انتقال دهند تا روند عرضه و تقاضا قيمت ها را در بازار اين محصوالت 

تعيين كند و سازمان حمايت بر آن نظارت داشته باشد.

پرونده گراني رسمي شير و لبنيات روي ميز ستاد تنظيم بازار
وزارت جهاد كشاورزي با افزايش قيمت شير خام به ازاي هركيلوگرم 6 هزار و 400 تومان موافقت كرد
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سالمت

تقاضاي واكسيناسيون مراكز مشاوره 
خراسان رضوي 

مديران و كاركنــان 200مركز 
مشاوره و خدمات روان شناختي 
بهزيســتي  پوشــش  تحــت 
خراســان رضوي كه جزو گروه هاي پرخطر محسوب مي شوند در 

انتظار واكسيناسيون هستند.
معاون پيشگيري بهزيستي خراسان رضوي با بيان اينكه ضرورت و 
فوريت واكسيناسيون مسئوالن و كاركنان مراكز مشاوره  و خدمات 
روان شناختي تحت نظارت بهزيســتي به دادگستري اعالم شده 
است، به همشــهري مي گويد: دادگســتري نامه بهزيستي را به 
معاونت درمان دانشگاه منعكس كرده، اما هنوز از واكسيناسيون 

خبري نشده است.
غالمحســين دلبري با بيان اينكه دادگستري در مورد مشاوره ها 
تأكيد دارد حتي االمكان به صورت حضوري انجام شود، مي افزايد: 
اين موضوع به ويژه در مشــاوره هاي طالق و مشاوره هاي پيش از 
ازدواج كه هردو در حيطه  تحكيم بنيان خانواده هســتند بيشتر 

مدنظر نهادهاي مرتبط است.
دلبري ادامه مي دهد: 200مركز مشاوره و خدمات روان شناختي 
در استان فعاليت دارند كه ۷2مركز آن به مشاوره طالق اختصاص 

دارد و ۳2واحد از اين مراكز در مشهد فعال هستند.
عالوه بر اينها كلينيك هاي مددكاري، كارشناســان خط1480 
مشــاوره تلفني، پرســنل بهزيستي و ســاير مراكز كه به صورت 
ثابت و ســيار با مراجعان گروه هاي مختلف اجتماعي ســر و كار 
دارند و به نوعي، نقش كادر درمان اجتماعي را ايفا مي كنند، بايد 
هرچه سريع تر واكسينه شوند. اين گروه ها مطابق پروتكل ها جزو 
گروه هاي پرخطر محســوب مي شــوند و امكان انتقال طرفيني 

ويروس در اين مراكز خيلي باالست.
به گفته وي، دفاتر پيشــگيري از آســيب ها، معلوليت، اعتياد و 
همچنين ده ها كمپ ماده15و1۶ جزو مراكز پرخطر طبقه بندي 
مي شوند و قطعا پيش از واكسيناسيون عمومي بايد به صورت ويژه 

مورد توجه مسئوالن بهداشتي خراسان رضوي قرار گيرند.
كارشناس مسئول مراكز مشاوره طالق بهزيستي نيز در اين باره 
مي گويد: مشاوره طالق به صورت آنالين عمال به جايي نمي رسد 
و نتيجه  الزم به دســت نمي آيد و از طرفي، دادگستري و مديران 
بهزيســتي هم انتظار و تأكيد دارند كه اين مشــاوره ها به صورت 
حضوري انجام شود. حســن حاجي پور با بيان اينكه مشاوره هاي 
روان درماني و مشاوره  عميق روان شناختي به صورت آنالين نتيجه 
نمي دهد و حتما بايد حضوري برگزار شود، مي افزايد: با توجه به 
لزوم حضوري بودن مشــاوره و ايجاد رابطه  شناختي بين مشاوره 
گيرنده و مشاور، ضرورت واكسيناســيون مراكز مشاوره، بر همه 
نهادهاي دست اندركار و ازجمله سازمان نظام روانشناسي آشكار 
است. حاجي پور تأكيد مي كند كه اين موضوع عالوه بر بهزيستي از 
سوي سازمان نظام روانشناسي استان نيز به دادگستري و معاونت 
درمان منعكس شــده و با اينكه بيش از يك مــاه از طرح موضوع 
مي گذرد، هنوز پاسخي از سوي دانشگاه به اين درخواست ها ارائه 
نشده است. اين مقام مســئول ادامه مي دهد: شايد در كمتر كار 
درماني و گفت وگوي رودررو حدود يك ساعت ارتباط چهره به چهره 
وجود داشته باشــد، اما روانشناســان هر روز با اين حالت مواجه 
هســتند و چند نفر را به صورت حضوري و با فاصله  كمتر از 2متر 
ويزيت و مشاوره مي كنند و به همين دليل واكسيناسيون اين گروه 

ضرورت بسيار بااليي دارد.
به گفته وي، مراكز مشــاوره جزو مشــاغل ســطح يك كرونايي 
طبقه بندي شده اند كه حتي در شــرايط قرمز نيز بايد باز باشند و 

اين نشانه حساسيت كار اين مراكز است.

آمار بستري هاي كرونا در ۴ استان باال رفت
آمار بستري  بيماران مبتال به كرونا، در 4اســتان باال رفته است. 
اين خبري است كه ســخنگوي وزارت بهداشت اعالم كرد. همه 
اينها در شــرايطي اســت كه در هفته هاي گذشــته روند ابتال و 
مرگ هاي كرونا، كاهشــي بود اما از ابتداي هفته، شيوع ويروس، 
صعودي شد. ســيما الري، ســخنگوي وزارت بهداشت ديروز به 
ايسنا گفت كه آمار هفته گذشته در تعداد بيماران سرپايي مثبت 
افزايش 19درصدي را نشان مي دهد:» وضعيت قرمز كرونايي در 
نوار جنوبي كشــور همچنان در حال گسترش است و استان هاي 
سيستان و بلوچســتان، هرمزگان، كرمان و بوشــهر با افزايش 
جدي تعداد بيماران بســتري مثبت مواجه هســتند.« وضعيت 
قرمز سيســتان و بلوچســتان و بي توجهي به پروتكل ها، منجر 
شد تا رئيس كميسيون بهداشــت و درمان مجلس در نامه اي از 
وزير بهداشــت بخواهد محدوديت هاي كرونا در استان سيستان 
و بلوچستان اعمال شود. حسينعلي شهرياري، در اين نامه تأكيد 
كرد كه آمار مرگ ناشي از كرونا در اســتان هاي جنوبي و شرقي 

كشور باال رفته است.
سخنگوي وزارت بهداشــت در ادامه به جزئيات شيوع كرونا در 
كشــور اشــاره كرد:» در هفته چهارم خرداد ماه شــاهد كاهش 
2.2درصدي در موارد بســتري مثبت و كاهش 8.۶درصدي در 
تعداد فوت شدگان بيماري نسبت به هفته ماقبل در كشور بود  ه ايم. 
با وجود مشاهده روند كاهشــي در موارد بستري و فوتي در هفته 
گذشته، شمار بيماران سرپايي مثبت افزايش 19درصدي را نشان 
مي دهد.« به گفته او، توقف روند كاهشي بستري بيماران در برخي 
استان ها و ايجاد روند صعودي بستري شــدگان مثبت در برخي 
ديگر از استان هاي كشور، زنگ خطر جدي براي مديريت اپيدمي 
در كشور است. با اينكه نگاهي به آمارها، بروز پيك ديگري از كرونا 
را تداعي مي كند، جليل كوهپايه زاده، رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
ايران اما معتقد است كه پيك جديدي در حال وقوع نيست، اما اگر 
پيك پنجم رخ دهد با شيوع ويروس هندي خواهد بود. او نسبت 
به شيوع ويروس هندي اعالم نگراني مي كند:» بيشتر نگراني ما 
از ويروس جهش يافته هندي است كه در مناطق جنوبي كشور و 
حتي مواردي در پايتخت هم مشاهده شده است. درصورت وقوع 
پيك پنجم، بيشترين احتمال بروز پيك با نوع جهش يافته است 
كه ايمني جامعه هم ممكن است نســبت به آن متفاوت باشد و 
يا واكسيناسيون به شــكل كامل در مقابل آن اثر نداشته باشد.« 
به گفته او، پيش بيني محققان اين اســت كه افرادي كه واكسينه 
شدند كمتر مبتال شوند اما هر جهشــي مي تواند يك خطر براي 
گسترش ويروس باشد. براساس اعالم او، آغاز سفرهاي تابستاني 
با پايان امتحانات و باال رفتن تجمع ها و ترددها، مي تواند عواملي 

باشند كه شيوع ويروس را در كشور باال ببرند.

محمد بلبلي
خبرنگار

حميده پازوكي
خبرنگار

كاهش 54درصــدي بارش 
باران در ســال آبي جاري و روستا

به دنبــال آن پر بــودن تنها 
نيمي از مخازن سدهاي كشور نشان مي دهد 
وضعيــت منابع آبي ما تا چــه اندازه وخيم 
اســت. هم اكنون 250شهر دچار تنش آبي 
هستند و روزهاي تابســتاني سختي پيش 

روي آن هاست.
سيســتان و بلوچســتان، هرمــزگان و 
خراسان جنوبي به ترتيب ۳استان كم بارش 
كشــور از ابتداي ســال آبي جاري تا هفته 
نخست ارديبهشت بوده اند. طبق اين آمار، 
ميزان بارندگي اســتان هاي سيســتان و 
بلوچستان و هرمزگان نســبت به متوسط 
بلندمدت )52 ســاله( به ترتيــب 9۳ و 89 
درصد كاهش داشــته اســت. كرمان هم 
چهارمين استان در زمينه كم بارشي است و 
۷۳درصد خشكسالي خفيف تا بسيار شديد 

را تحمل مي كند.
تنش آبي موجب شده اســت در سال هاي 
گذشته ســازمان داوطلبان جمعيت هالل 
احمر طرح »نذر آب« را دنبال كند؛ طرحي 
كه به واســطه آن خيران استان هاي معين 
به ياري مــردم مناطق محــروم مي آيند و 
امسال قرار اســت در  سيستان وبلوچستان، 
هرمــزگان، كرمــان و خراســان جنوبي 

خدمات رساني كنند.
امســال طرح »نــذر آب 4« از ابتداي تير 
تا پايان شهريور در 15 شهرســتان از اين 
4استان اجرا مي شود. به گفته محمدحسن 
قوسيان مقدم، دبيركل جمعيت هالل احمر، 
اين جمعيــت پويش ملــي نــذر آب را از 
ســال 9۷به منظور ارتقاي ســطح سالمت 
آب آشــاميدني و رفع مشــكالت زيستي 

خانوارهاي مناطق محروم آغاز كرد.

اجراي نذر آب در 3محور
سيستان وبلوچستان هميشه با محروميت 
دست و پنجه نرم كرده است و بي آبي از آن 
دسته محروميت هاســت كه خود مي تواند 
مشــكالت را صدچندان كند. اين اســتان 
در ســال آبي جاري تا پايان فروردين فقط 
۶ميلي متر بارش داشت كه اين ميزان نسبت 
به بلندمدت 88/2و نسبت به سال گذشته 
حدود 92/۷درصد كاهش يافته اســت. به 
همين دليل اجراي طــرح نذر آب اهميتي 

قابل توجه پيدا مي كند.
معاون ســازمان داوطلبان جمعيت هالل 
احمر سيستان وبلوچســتان به همشهري 
مي گويد: نذر آب نخســتين بار ويژه استان 
ما و با همكاري 19اســتان معين اجرا شد. 
خيران اين استان ها در طرح هاي آبرساني و 
همينطور بهداشتي به مردم مناطق محروم 
كمك كردند. امسال هم اين طرح قرار است 
در شــهرهاي هيرمند، وهك، مهرســتان، 
سوران، كنارك، ايرانشهر، دلگان و دشتياري 

اجرا شود.
سيدمحمدمهدي ســجادي درباره اينكه 
اجراي طرح در باقي شهرســتان ها چگونه 
است، مي افزايد: شهرهاي استان در مناطق 
مختلف به هم نزديك هســتند و قطعا اگر 
در يك منطقه مشكلي وجود داشته باشد، 

رسيدگي خواهد شد.
وي با بيان اينكه امسال اين طرح در ۳محور 
متفاوت انجام مي شــود، گفت: مهم ترين 
بخــش كار رفع تنش آبي اســت و اين كار 
در قالب حفر چــاه، احيا و اليروبي قنات ها، 
لوله كشــي و تأمين مخــزن و تانكر انجام 
مي شود. در كنار اين كار خيران استان هاي 
معين بــه مناطقي كه وضعيــت اقتصادي 
ضعيفي دارند سبدهاي تغذيه اي و بهداشتي 
اهدا مي كنند و در محور ســوم پزشــكان 
متخصص بيماران مناطــق محروم را مداوا 

خواهند كرد.

نذر آب و امنيت در مناطق مرزي
يكي از داوطلبــان جمعيت هــالل احمر 
سيستان و بلوچســتان كه در طرح نذر آب 
سال هاي گذشــته شركت داشــته است، 
درباره تأثير اجراي اين طرح بر مردم مناطق 
محروم اســتان بــه همشــهري مي گويد: 
آسيب هاي خشكســالي در كشور و به ويژه 
استان هاي جنوبي و شرقي بسيار زياد بوده 
است. مردم اين مناطق هم همواره از مركز 
اخبار دور هســتند، معموال حتي بسياري 
مناطق مرزي را ناامن تصور مي كنند و حضور 
چهره هاي فرهنگي در آنجا كمرنگ است. 
طرح نــذر آب به جز اهــداف اصلي اش كه 
رساندن آب بود موجب شــد اين وضعيت 

تغيير كند.
سيد داوود موســوي ادامه مي دهد: وقتي 
خيران و رسانه ها به اين مناطق آمدند 2اتفاق 
افتاد. نخست آنكه مهمانان استان با منطقه 
آشــنا شــدند و دوم آنكه اعتماد مردم اين 
شهرها و روستاها بيشتر شد. آنها سال هاست 
محروميت را تحمل كرده اند و در اين سال ها 
احساس كردند بخشــي از كشور هستند. 
االن مدت هاســت اين مناطق هيچ اتفاق 
ناخوشايندي را به خود نديده است و آرامش 

در آنجا وجود دارد.

ســومين دوره اجراي نــذر آب در 
هرمزگان

تنش آبي در هرمزگان هم مشكالت بسياري 
ايجاد كرده اســت و اجراي طــرح نذر آب 
در اســتان مي تواند به روســتاهاي درگير 
خشكسالي كمك كند. از ابتداي سال آبي 
جاري تاكنون فقــط 12ميلي متر باران در 
هرمزگان باريده كه در هم ســنجي با مدت 
مشابه ســال گذشــته 95درصد كاهش را 
نشان  مي دهد. آماري كه در 4دهه گذشته 
بي سابقه بوده است. از ميان 11۷5روستاي 
تحت پوشــش آب و فاضــالب هرمزگان 
۳85روســتا با جمعيت بيش از ۳۳0هزار 
نفر با تنش آبي روبه رو هستند كه اين آمار 

احتماال در تابستان افزايش يابد.
معاون ســازمان داوطلبان جمعيت هالل 
احمر هرمزگان درباره اجراي طرح نذر آب در 
اين استان به همشهري مي گويد: هم اكنون 
در حال بررسي مناطق درگير خشكسالي در 
استان هرمزگان هستيم و قرار است از مرداد 
اجراي اين طرح در روستاهاي 2شهرستان 

ميناب و سيري آغاز شود.
مهري علي ياري با بيان اينكه خشكســالي 
صدمات بهداشــتي و اجتماعــي زيادي به 
روســتاها وارد مي كند، مي افزايد: كم آبي 
خودش يك مشكل است اما وقتي دامداري 
و كشاورزي روســتاييان آسيب مي بيند به 
مشكالت ديگري مثل مهاجرت روستاييان 
به شــهرها و افزايش حاشيه نشيني منجر 
مي شود. از ســوي ديگر روستاييان به دليل 
كمبود آب به بيماري هاي بســياري مانند 
مشكالت گوارشي، پوستي و آلرژيك دچار 

مي شوند.
وي با بيان اينكه ســال گذشــته طرح نذر 
آب در روستاي طاش كوبه اجرا شد، ادامه 
مي دهد: مردم از اجراي طرح بسيار رضايت 
داشتند زيرا نخستين بار بود كه گروهي با 
امكانات كامل پزشكي و آبرساني به روستاي 
آنها وارد مي شد. از سوي ديگر پس از اجراي 
طرح پزشكاني كه به روستا آمدند 40ميليون 
تومان كمك كردند تا براي كودكاني كه از 
گرد و خاك دچار آلرژي شــده بودند يك 

زمين بازي ساخته شود.

  
نذر آب طرح موفقي به نظر مي رسد، مردم 
بسياري هستند كه از كمك به هموطنانشان 
خرسندند و با روي باز آنچه دارند را به آنان 
تقديم مي كننــد، اما توان آنــان در مقابل 
آنچه ســازمان ها و نهادهاي مسئول بايد و 

مي توانند انجام دهند اندك است. 

پيشينه طرح نذر آب
رئيس سازمان داوطلبان جمعيت هالل احمر درباره اين طرح مي گويد: از سال ٢٠١٩ 
فدراسيون صليب ســرخ و هالل احمر برنامه اي را وضع كرد كه مبني بر تغييرات 
اقليمي بود. در ٢٠ سال گذشته بيشترين فعاليت هاي هالل احمر و صليب سرخ از 
جنس مداخله در بحران هاي ناشي از تغييرات اقليمي بوده است. محمد نصيري با 
بيان اينكه تغييرات اقليمي نبايد باعث مهاجرت جمعيت شود، مي افزايد: آب يكي 
از موضوعات تثبيت جمعيت در مناطق دچار بحران است. دسترسي جمعيت به آب 
آشاميدني جزو وظايف هالل احمر است. سال اول اجراي طرح نذر آب سيستان و 
بلوچستان را پوشش داديم و در سال هاي بعد ۴ استان ديگر هم اضافه شد. او اظهار 
مي كند: سنوات گذشته كار نذر آب به استان ها سپرده مي شد اما امسال فراخوان 

عام داده شد و از بنگاه هاي بزرگ اقتصادي نيز كمك مي خواهيم.

ث
مك

سيده زهرا عباسي
خبرنگار

بررسي فهرست منتشر 
شده شــوراهاي شهر گزارش

3١مركز اســتان نشان 
مي دهد زنان سهم بســيار اندكي از 
كرسي هاي مديريت شهري را به خود 
اختصــاص داده انــد. در مجموع از 
۴٠5كرسي شوراي شــهر در مراكز 
استان ها، فقط 35كرسي سهم زنان 
شده است درحالي كه اين آمار در دوره 
قبل ۴١ و در دوره چهارم 63 مورد بود.

    رتبه اول بوشهر

بعد از تهران با 4 عضو شــورای شهر زن 
بوشهر با ســهم ۳۳/۳۳درصدي زنان از 
كرسي هاي شــهر در رتبه اول مشاركت 
زنان و بعد از آن به ترتيــب يزد، زاهدان، 
قزوين و بيرجند قرار دارند. شوراي شهر 
بوشــهر 9منتخب دارد كه از اين تعداد 
۳نفر زن هســتند درحالي كــه اين عدد 
در دوره گذشــته 2مورد بود و اين نشان 
مي دهد بوشهر عالوه بر داشتن بيشترين 
سهم زنان در كرسي هاي شوراي شهر، با 
افزايش اقبال به زنان هم روبه رو بوده. در 
يزد و زاهدان هم ۳كرســي از 11كرسي 
شوراي شهر، سهم زنان شده و در قزوين 

و بيرجند اين سهم 2 از 9كرسي است.

    ١٠ مركز استان بدون منتخب زن 

همچنين از ۳1مركز اســتان، 10شــهر 
منتخــب زن در شــوراي ششــم ندارند 
درحالي كــه ايــن عــدد در دوره پنجم 
شوراهاي شهر و روستا 9مورد بود. بعد از 
ايالم، سمنان، سنندج، كرمان، كرمانشاه، 
ياسوج، رشت، خرم آباد، ساري و همدان كه 
نامي از زنان در فهرست شوراهايشان ديده 
نمي شود، كمترين مشاركت سهم كالنشهر 
مشهد است. مشهد 15كرسي در شوراي 
شــهر دارد كه در دوره پنجم 2كرسي از 
اين تعداد سهم زنان بود و اين بار فقط يك 
جايگاه به زنان رسيده است كه ۶/۶۶درصد 

از كل كرسي هاي شوراست.

  مشاركت پايين زنان در انتخابات
 

حضور كمرنگ زنان امــا فقط محدود به 

كرسي هاي شوراهاي شــهر نيست و به 
حضور كم  اين قشر درنامزدی انتخابات 
هم برمي گردد. در دوره پنجم شوراهاي 
شــهر و روســتا بيش از 2۶9هزار مرد 
در انتخابات شــوراي اســالمي ثبت نام 
كردنــد كــه حــدود 9۳/۷درصد كل 

ثبت نام كننــدگان بــود، اما زنــان فقط 
۶/۳درصد اين آمــار را به خود اختصاص 
دادند يعني فقط 18هزار زن براي حضور 
در انتخابات شــوراهاي شــهر ثبت نام 
كردند. در مجموع در دوره پنجم ۳هزار 
نفر از بانــوان عضو اصلــي و بقيه عضو 

علي البدل شــوراهاي اســالمي شهر و 
روستا بودند.

  
آمار مشاركت و ثبت نام زنان در انتخابات 
شوراهاي شهر و روســتا امسال هم قابل 
توجه نبود و در حدود ۷درصد اعالم شد. 
بررسي هاي همشهري نشان مي دهد در 
مجموع بيــش از 99درصد صندوق هاي 
انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا 
كه شــمارش آن به تأييد مراجع ذيربط 
رسيده، بيش از 5990زن انتخاب شده اند 
كه بيش از 5۷0نفر آن مربوط به اعضاي 
شوراهاي شهر)شهرهای بزرگ و كوچك( 
و مابقي مربوط به شوراهاي روستاست كه 
البته اين عدد نسبت به دوره قبل افزايش 

حدود 50درصدي را نشان مي دهد.
اين در حالي اســت كه بررســي اعداد 
حضور زنان در كرسي هاي شوراي شهر 
 مراكز اســتان كاهــش 15درصدي را 

نشان مي دهد.

   مورد استثنايي بوكان

انتخابات اخير شــوراهاي شهر و روستا 
در كنار همه اعداد عجيــب و متفاوت از 
حضور زنان، اتفاقات جالبي هم داشــت. 
در انتخابات شوراي شهر اين دوره بوكان 
۳زن توانستند در يك ركوردشكني وارد 
شوراي اين شهر شوند.  از بين ۷نماينده  
شوراي شهر بوكان، ژيال عبدي رأي اول 
بود. جايگاه نفر ششم و هفتم هم به ترتيب 
به 2زن ديگر به نام هاي گالويژ حســني 
و پخشان سليمي رســيد. از بين اعضاي 
علي البدل هم يك زن ديگر توانســت به 

شوراي شهر اين دوره راه پيدا كند.

  
از اين اتفاقات كم نيســت، امــا در همه 
دوره هــاي فعاليت شــوراهاي شــهر و 
روستا، ســهم زنان نه تنها از كرسي هاي 
شوراي شــهر و روســتا كه از مشاركت 
 در نامــزدي اين انتخابات هــم پايين تر
 بــوده اســت.  عوامــل فرهنگــي و 
اجتماعــي، مهم ترين چالــش زنان در 
ورود بــه عرصه هاي مديريت شــهري 
محســوب مي شــود. با وجود اين، مورد 
بوكان يا شــهرداري زنان در شــهرهاي 
 كوچك مي تواند الگويي براي شكســتن

 اين تابو باشد.

 
شهر، منســجم ترين تالش 
انسان براي بازسازي دنيايي 
است كه در آن زندگي مي كند 
و اين تالش، موفق ترين تالش براي بازيابي هويت انساني 
محسوب مي شــود. با اين تعريف دور از انصاف نيست كه 

بگوييم شهر براي زنان و كودكان ساخته نشده است. 
شهرها ساختاري پيچيده از آفريننده هاي آن يعني مديران 
شــهري دارند و در اين ميان بهترين و محكم ترين دليل 
براي چرايي حضور زنان در شــوراها، همين ايجاد تفكر 
حق زنان و تغيير ساختار فضاهاي شهري براي زنان است. 
در يك نگاه كلي اگر به اهميت نقش منابع انساني در روند 

توسعه پايدار توجه داشته باشيم، الزم است بدانيم كه زنان 
و مردان با هم بايد منابع انســاني يك سازمان را بسازند و 
حضور نيافتن زنان در پارلمان هاي شــهري يعني توازن 
نداشتن منابع انساني در مديريت شهري. البته بايد توجه 
كنيم امكان حضور زنان در پارلمان شــهري تنها مالك 
نيست و بايد منجر به تصميم سازي در فضاي شهري شود؛ 
يعني در پارلمان شــهري به حضور زناني نياز اســت كه 
بتوانند چشم انداز تصميم گيري ها را با هدف شهري براي 

زنان و مردان هماهنگ كنند.
در يك نگاه اجمالي اگر بخواهيم ديدگاه جامعه را بررسي 
كنيم شايد به حضور زنان از نظر كّمي اقبال عمومي وجود 
داشته باشــد و تمايالت گزينشــي مردم در انتخابات  به 
برگزيدن زنان باشد، اما همچنان اين نگاه به صورت كيفي 
به حضور زنان در شوراهاي شــهر و روستا مغفول مانده 

اســت. به طور كلي بايد توجه داشــت كه حضور زنان در 
شوراهاي اسالمي شهر و روســتا يك حق مشاركت براي 
همه زنان در تصميم گيري  ها و توســعه شهري است. از 
طرفي زنان در تصميم گيري هاي مديريتي شــهري حق 
رأي پيدا مي كنند و اين آموزشــي براي ساير زنان براي 

اعتماد به نفس اجتماعي آنهاست. 
حضور زنان در كرسي هاي شــوراي شهر و روستا بازتابي 
از فعاليت زنان در اجتماع اســت و اين بازيابي هويتي در 
فضاي تصميم ساز شهري مي تواند به بازيابي هويت شغلي، 
تحصيلي و كاري دختران جوان كمك ويژ ه اي كند و اين 
حقيقت را كه دختران جوان هم در شهر مي توانند نمونه 
يك زن فعال را ببينند، تأثيري اساسي دارد.در مجموع، 
زنان راه يافته به شوراي شهر نمادي از حق، فرصت و نفوذ 

در تصميم گيري هاي تعيين كننده شهر هستند.

حاشيه هاي انتخابات شوراي شهر در ياسوج
پس از اعالم نتايج انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا، روز يكشنبه 
)۳0خرداد( تعدادي از هواداران يكي از نامزدهاي شــوراي شهر ياسوج 

مقابل فرمانداري شهرستان تجمع كردند.
به گزارش همشهري، دادستان عمومی و انقالب ياسوج با اشاره به برخی 

حواشی مطرح شده، جان باختن ۳نفر در جريان تجمع را تكذيب كرد.
ســيدعلي ملك حســيني از منتخبان اصلي و علي البدل ششمين دوره 
شوراي شهر ياسوج خواســت در ايجاد آرامش و امنيت بعد از انتخابات 
تالش كنند و اجازه ندهند كســي يا كساني آرامش و امنيت شهر ياسوج 

را برهم بزنند.
او گفت: در روز برگزاري انتخابات1400 بيش از 100نفر بازداشتي داشتيم 

و اين افراد از همه ساليق، گروه ها و اقوام مختلف كانديداها بودند.
دادستان عمومي و انقالب ياســوج خاطرنشان كرد: هيچ استاني همانند 
اســتان كهگيلويه و بويراحمد برخورد قانوني نداشته است. اينكه كسي 
فكر كند انتخاباتي برگزار شــود و هيچ كس ناراضي نباشد، فكر اشتباهي 
است و همه  چيز باب ميل تمام كانديداها حاصل نمي شود. قانون تكليف را 
مشخص كرده، هركس اعتراض يا شكايتي دارد، بايد در چارچوب قانون 

شكايت و اعتراض خود را ارائه دهد.
همچنين ســردار كيقباد مصطفايــي، فرمانده انتظامــي كهگيلويه و 
بويراحمد در باره كليپ منتشرشده در فضاي مجازي كه به تجمع نسبت 
داده شده بود، گفت: اين كليپ هيچ ارتباطي به جريان انتخابات ندارد و 
 مربوط به گازگرفتگي ۳ جوان در سال هاي گذشته در يكي از استان هاي

همجوار است.

خبر

سهم زنان  از صندلی های شورا
بررسي هاي همشهري نشان مي دهد حضور زنان در كرسي هاي شوراهاي شهر ۳1مركز استان كاهش 15درصدي 

داشته است؛ درحالي كه اين آمار در مجموع شوراهاي اسالمي شهر و روستا 50درصد افزايش را نشان مي دهد
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216419/04تهران 
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 تقريبًا 16 ماه است كه در ايران با 
كرونا درگير هستيم كه البته بحراني جهاني 
است. در ابتدا اين تصور وجود داشت كه اين 
شرايط زودگذر است و بعد از مدت كوتاهي، 
اوضاع به روال عادي برمي گردد. اما با گذشت 
زمان مشخص شد كه اين بيماري حاال حاالها 
ماندگار است و ظاهرا ناگزيريم به همزيستي 
با آن تن دهيم. در ابتدا لطفا به اين ســؤال 
پاسخ دهيد كه اگر قرار باشد با كرونا زندگي 
داشته باشيم، اين زيســت چه مختصاتي 

خواهد داشت؟
اگر بخواهيم وارد بحثي كه شما طرح واره اي 
از آن را ترسيم كرديد، بشــويم، نياز است كه 
در ابتدا صورت بندي مفهومي و نظري درستي 
داشته باشيم تا دچار مغالطه يا اشتراك هاي 
لفظي نشويم. عبارت »بحران كرونا« كه شما 
اســتفاده كرديد، يك مفهوم اپيدميولوژيك 
است؛ يعني ويروس شــناس ها، نمونه هايي را 
در كنار يكديگر گذاشــته و نتيجه گرفته اند 
ويروس جديدي كه از قضا به شكل تاج است، 
در جهان در حال شيوع است. اين يعني كرونا 
يك مفهوم پزشكي براي تشريح ساختار يك 

ويروس و شيوع آن است.
اما بايد توجه كنيم كه اين ويروس صرفا يك 
پديده اپيدميولوژيك نيست چون روال عادي 
زندگي را برهم زده اســت و آثار و پيامدهاي 
آن منحصربه وجوه پزشكي نيست. لذا وقتي 
خيلي ها -از جامعه شناســان و روزنامه نگاران 
گرفته تا سياستمداران- مي گويند اكنون در 
عصر كرونايي يا پساكرونايي هستيم، به اعتقاد 
من دچار نوعي نگاه تقليل گرايانه درخصوص 
روندي كــه در حال وقوع در جامعه انســاني 

است، هستند.
 البتــه روي الفاظ پافشــاري 
نمي كنم، ســؤالم ناظر به همه ابعاد پديده 
كرونا اعم از پيامدهاي اجتماعي، سياسي، 

اقتصادي و... آن است.
خب، ببينيد بــه هر حال مفاهيــم داراي بار 
معنايي هستند و در دل اين مفاهيم نظام هاي 
معنايي نهفته شده اســت. وقتي شما »وضع 
انساني« يا اصطالحاً human condition را 
به يك رونــد اپيدميولوژيك تقليل مي دهيد، 
يعني مي خواهيد ســاحات و ابعاد بسيار مهم 
و وجودي انسان را با مفاهيم پزشكي تشريح 
و تفسير كنيد و نخســتين پيامد اين رويكرد 
تقليل گرايانه، اين اســت كه شــما نخواهيد 
توانست »وضع انساني« نويني را كه در حال 
شكل گيري است صورت بندي و مفهوم سازي 

كنيد.
به هميــن دليل اســت كه وقتــي خيلي ها 
-از ســازمان بهداشــت جهانــي گرفته تا، 
سياستگذاران، سياستمداران، روزنامه نگاران، 
فيلســوفان و جامعه شناســان- از اصطالح 
فاصله گذاري اجتماعي اســتفاده كردند، من 
همان 15 ماه پيش تأكيد كردم كه براي چنين 
وضعي نيازمند فاصله اجتماعي نيستيم، بلكه 
نيازمند فاصله فيزيكي هســتيم، با اين حال 
استفاده از اين مفهوم از سوي سازمان بهداشت 
جهاني رواج يافت و تمام كشــورهاي اروپايي 
و حتي در ايران از ســطوح باالي مديريتي تا 

مديران مياني همگي از اين مفهوم اســتفاده 
مي كنند.

وقتي صرفا از منظر پزشــكي و اپيدمولوژيك 
وضع انساني را صورت بندي كنيد، نخستين 
پيامدش اين است كه جامعه را در وضع تعليق 
قرار داده ايد. وقتي جامعه اي در حالت تعليق 

است، روال عادي زندگي 
نيــز در آن جامعــه به 
وضعيت تعليق درخواهد 
آمد؛ بچه ام را به مدرسه 
بفرســتم يا نفرســتم؟ 
دانشــگاه را بازگشايي 
كنيم يا نه؟ سر كار بروم 
يا نروم و اگر نروم خرجم 
را چه كسي خواهد داد؟ 
به اين ترتيــب افراد در 
وضعيــت بالتكليفي و 
ابهام گرفتار خواهند شد.
 با تمام اين 
اوصاف، اگر بخواهيم 
مواجهــه جامعــه با 
وضعيت ناشي از كرونا 
را تشــريح كنيم و در 
عين حال بــه تعبير 
نگاه هاي  شما گرفتار 

تقليل گرايانه نشويم، چه بايد كنيم؟
اول از همه بايد اين را بدانيم كه براي تفســير 
وضع انســاني نمي توانيم از مفاهيم پزشكي و 
اپيدميولوژيك استفاده كنيم چون همان طور كه 
گفتم كرونا، اگرچه يك ويروس و شــيوع آن 
مصــداق پاندمي يا اپيدمي اســت اما ابعادش 
به ســاحت فيزيولوژيك و بيولوژيك انســان 
محدود نمي شود. انسان هم صرفاً يك موجود 
بيولوژيكال يا فيزيولوژيكال نيست، بلكه ابعاد 

وجودي و اجتماعي دارد.
اتفاقي كه امروز در ايران و جهان افتاده اين است 
كه يك مفهوم كالن كه در جامعه بشري وجود 
داشت، در حال ازبين رفتن است. اگر بخواهيم 
يك صورت بندي داشته باشــيم، انسان 10 يا 
11هزار سال پيش در دوران كشاورزي زندگي 
مي كرد و اين نوع زندگي تبعاتي داشت كه االن 
موضوع بحث ما نيست. پس از عصر كشاورزي 
نيز، تمدن بشري وارد دوران انقالب صنعتي و 
عصر روشنگري شد. برخي مي گويند مدت اين 
دوران بين 300 تا 500سال بوده است و از اين 
دوره به نام دوران پسامدرن ياد مي كنند. معموال 
تكنولــوژي و اقتصاد ســرمايه داري به عنوان 
مهم ترين شاخصه اين دوران محسوب مي شود 
اما واقعيت اين اســت كه بزرگ ترين دستاورد 
ايــن دوران مفهومي به نــام نرماليته يا همان 
چيزي بود كه شــما از آن با اصطــالح »روال 
عادي زندگي« ياد كرديد. يعني تمام ساحات 
زندگي انســان در دوران عصر جديد روي يك 
مفهوم كالن به نام نرماليته يا همان روال عادي 

زندگي بنا شد.
حاال به زعم مــن بزرگ تريــن كاري كه كرونا 
كرده تغيير مفهوم نرماليته اســت. كرونا اين 
مفهوم را مانند شيشه اي بر زمين زده و شكسته. 
فرودگاه و هواپيما داريم ولي نمي توانيم آن را به 
پرواز دربياوريم. گمرك داريم ولي نمي توانيم 

كاالها را ترخيص كنيم. مدرسه وجود دارد ولي 
نمي توانيم تدريس كنيم. بيمارستان هست ولي 
نمي توانيم عمل جراحــي انجام دهيم. در پس 
اين تغيير و تحوالت، روال عادي زندگي وجود 
نخواهد داشت، بلكه روال جديدي شكل خواهد 
گرفت كه من از آن با عنــوان روال زندگي در 
دوره پساجديد يا نرماليته 

پساجديد ياد مي كنم.
نشانه هاي   
اين تغيير در روال عادي 

زندگي چيست؟ 
نشــانه هايش اين است 
كه چهره شــهرها تغيير 
خواهــد كــرد، نحــوه 
رفت وآمد انسان ها تغيير 
خواهد كرد، مــدارس و 
دانشگاه ها و نظام تعليم 
و تربيت، سياست ورزي 
و نظام بين الملل، اقتصاد 
و حتي پول تغيير خواهد 
كرد. نزديك بــه 200 يا 
300ســال عادت كرده 
بوديم با اسكناس و سكه 
خريدهــاي خودمان را 
انجام دهيم. ممكن است 
پس از اين دوران چيزي به نام اسكناس نداشته 

باشيم و نظام هاي اقتصادي و مالي تغيير كند.
لذا به عبارتــي بحران ما بحران كرونا نيســت. 
كرونا ويروســي بود ماننــد ويروس هاي ديگر 
كه در طول تاريخ بشــر ظهور كرده اند. پيش 
از اين هم ويروس هاي متعددي در زمانه هاي 
مختلف ظهور كرده اند و تلفات زيادي را به جا 
گذاشته اند. مســئله ما نه خود اين ويروس ها 
كه تغيير و تحوالتي است كه در شيوه زندگي 
انســان ها به شــكل كالن به وجود آورده اند. 
اين همان اتفاقي اســت كه امروز با آن روبه رو 
هستيم و بعضي ها آن را ساده مي گيرند و هنوز 
نتوانســته اند آن را مفهوم سازي كنند. دليلش 
البته اين اســت هنوز در ميانه آن قرار داريم و 

در حال گذار از عصري به عصر ديگر هستيم.
براي همين است كه من، مكررا تأكيد مي كنم 
كه ما براي تفسير اين تحول عظيم، نمي توانيم 
به مفاهيم تقليل گرايانه پزشكي بسنده كنيم. 
اصاًل بحث بر سر اين نيســت كه نبايد به امور 
پزشكي توجه كنيم، بلكه بحث بر سر اين است 
كه ابعاد تحوالتي كه اين ويروس براي انســان 
ايجاد كرده محدود به ســاحات فيزيولوژيك و 
بيولوژيك نيســت و براي اينكه بفهميم چه بر 
سر انسان آمده بايد ســاحات و ابعاد وجودي و 
اجتماعي او را نيز مورد توجه قرار دهيم. اگر اين 
كار را نكنيم، نخواهيم توانست وضع موجود را 

به درستي صورت بندي كنيم.
 آنچه من از نوع طرح مسئله شما 
مي فهمم اين است كه معتقديد كرونا روال 
عادي زندگي، كه دستاورد دوران مدرن بوده 
را فروپاشانده و احتماال بعد از اين ماجرا، ما 
با روال جديدي از زندگي كه شما با عنوان 
نرماليته جديد از آن يــاد كرديد، مواجه 
خواهيم بود. براي استنباط چنين روندهايي 

زود نيست؟ 

توماس كوهن در كتاب ســاختار انقالب هاي 
علمي مبحثــي دارد كــه مي گويــد معموالً 
دانشمندان و انديشمندان به دودسته تقسيم 
مي شوند؛ بعضي ها دانشمندان نرمال هستند 
و بعضي ديگر دانشــمندان يا انديشــمندان 
انقالبي. اين انقالبي البته به معناي سياســي 
آن نيســت. مثال در علم فيزيــك مي گوييم، 
فالن دانشمندان در پارادايم نيوتوني به جهان 
نگاه مي كنند و تالش مي كنند هستي فيزيكي 
جهان، كهكشان ها و ستاره ها را در اين پارادايم 
تفسير كنند. آنها وقتي نتوانند موضوعي را در 
پارادايم خودشان تفسير كنند، يك تبصره به 
آن اضافه مي كنند و اين روند با بروز هر مسئله 
جديد تكرار مي شود. در انتها مي بينيد آن قدر 
تبصره ها زياد شده كه پارادايم اصلي كنار رفته 

و تبصره ها عمال به اصل تبديل شده اند.
در چنين زماني اســت كه دانشمندان انقالبي 
ناگهان بــا يك چرخش گفتمانــي وضعيت را 
تغيير مي دهند. مثال اينشــتين در مطالعات 
خود احســاس مي كند فيزيك نيوتوني براي 
تفسير جهان جواب نمي دهد، نسبيت را مطرح 
مي كند. يا ديگراني مي آيند و فيزيك كوانتوم 
را براي نگاه به جهان از منظر ديگري به وجود 
مي آورند. هميشه در زماِن طرح گفتمان هاي 
جديد، بعضي ها تالش مي كنند به ساختارهاي 
قديم وفادار بمانند. حاال هم طبيعتاً عده زيادي 
تالش خواهند كرد جهان جديد را مانند آنچه 

قبل از ويروس كرونا بوده، نگه دارند.
 ايــن يعنــي شــما تغييرات 
به وجود آمده در زيست مردم در پي بيماري 

كرونا را غيرقابل بازگشت مي دانيد؟
من از شــما مي پرســم، مثال آيا رفت وآمد در 
شــهرها براي تعليم و تربيت به همان شــيوه 
قديم مي تواند تداوم داشــته باشــد؟ ســيل 
بنيان افكن تغيير و تحــول ديجيتال و تعليم و 
تربيت ديجيتال و فضاي مجــازي به گونه اي 
پيش خواهد رفت كه اساساً ديگر امكاني وجود 
نخواهد داشــت كه ما بتوانيم بــه همان روال 
پيشــين زندگي يا نرماليته قبلــي برگرديم، 
بلكه حتما نرماليته جديد را خواهيم داشــت. 
كشورهاي پيشــروتر خيلي سريع تر خودشان 
را با اين تحــوالت منطبق خواهنــد كرد. در 
كشورهاي كمتر توسعه يافته طبعا مقاومت هاي 
شديدي خواهد شد ولي در انتها جبر تاريخي 
و البته مطالبه گري مردم باعث شكســتن اين 
مقاومت مي شود. االن هم شايد خيلي ها دوست 
داشته باشند براي روشنايي از فانوس استفاده 
كنند ولي سيســتم برق آمد و كل فانوس ها و 

اجاق هاي قديمي را از بين برد.
 من احساس مي كنم جبر تاريخي 
و تن دادن به پيشرفت هاي تكنولوژيك گزاره 
خوبي براي تفسير تغييرات كرونايي نيست 
چون آنجا به هر حال، وضعيت جديد از نوعي 
مطلوبيت نسبت به وضعيت قبلي برخوردار 
اســت. در اينكه المپ بهتر از فانوس عمل 
مي كند امروز كمتر كســي ترديد دارد. اما 
درخصوص تغييرات كرونا، ما از مطلوبيت 
وضع جديد نســبت به وضع قديم مطمئن 
نيستيم. مثال مي زنم؛ آموزش مجازي لزوما 
بهتر از آموزش حضوري نيســت. حتي در 

پيشرفته ترين سيستم هاي آموزشي دنيا 
و با زيرساخت هاي فوق پيشرفته اينترنتي، 
هنوز آموزش حضــوري به آموزش مجازي 
ترجيح داده مي شــود و بــه همين دليل 
است كه مي گويم ممكن است بعضي از اين 

تغييرات كرونايي موقت باشند.
اصال بحث بر سر اين نيست كه آموزش حضوري 
تعطيل شــود. بحث اين اســت كه نظام فعلي 
آموزش وپرورش نهادي ازلي و ابدي نيست. در 
طراحي اين نظام هدف اين بوده كه عده اي آدم 
متحدالشــكل كه داراي ارزش هاي اجتماعي 
واحدي هســتند عادت كنند 7تا 8ســاعت از 
روزهــاي دوران كودكــي خود را پشــت يك 
ميز بنشــينند و تكان نخورند و اگر خواستند 
تكان بخورند از معلم اجــازه و در يك وضعيت 
انضباطي سختگيرانه قرار بگيرند. طي 20سال 
اخير آموزش وپرورش عمومي در ايران تبديل 
به آموزش وپرورش خصوصي شــده اســت و 
در عمل، بســياري از مناطق محروم زير چتر 
آموزش وپرورش رايگان نيستند. در بسياري از 
شهرهاي بزرگ آموزش و پرورش طبقاتي شده 
است و در بسياري از مدارس اگر پول بيشتري 
پرداخت كنيــد آموزش وپــرورش خاص تري 
خواهيد داشــت. يعني آموزش وپرورشــي كه 
قرار بود در ابتدا چتري براي متحدالشكل كردن 
و بازتوليــد ارزش هــاي عمومــي اجتماعي 
باشــد، تبديل به مكان يا نهادي براي بازتوليد 
شكاف هاي طبقاتي شده است. كرونا امروز به اين 
روند تدريجي نورافكن انداخته است؛ يعني باعث 
شــده روندهايي كه به صورت تدريجي داشت 
شكل مي گرفت، خودش را نشان بدهد. لذا كرونا 
از نظر من، نقطه عطفي است كه تغييرات زيادي 

ايجاد خواهد كرد.
 خب، برخــي مي گوينــد اين 
تغييرات مثال بعد از واكسيناسيون عمومي 
و توقف چرخه بيماري پابرجا نخواهد بود و 

به وضع پيشين بازخواهيم گشت.
من مخالفم. اگــر به اتفاقاتي كه طي دوســال 
گذشــته رخ داده اســت، خوب و با دقت نگاه 
كنيد متوجه مي شويد، يكي از رخدادهاي مهم، 
تغيير و تحوالت تكنولوژيكي بوده است كه در 
فضاهاي مجازي خودش را مي تواند نشان بدهد. 
مثاًل وقتي امروز از تكنولوژي 5G يا نسل پنجم 
اينترنت همراه صحبت مي شود، بايد توجه كنيم 
كه قرار نيســت از اين تكنولوژي فقط به عنوان 
اتاق چت روم اســتفاده شــود. بلكه قرار است 
سيســتم نقل و انتقاالت، سيســتم ارتباطات، 
سيستم مواجهه با طبيعت و هزار سيستم روتين 
ديگر در دنيا دچار تحول بنيادين شود. اين يعني 
دقيقاً همه ساحات انساني كه در 500سال اخير 
شكل گرفته و يك نظم جهاني به نام نظم نرمال 
را صــورت داده بود با تكنولــوژي دچار تحول 
بنيادين خواهد شــد و تأثير آن بــر اجتماع و 

جامعه انساني الجرم خواهد بود.
 در اين رونــد، حكمرانان - چه 
در ايران و چه در ســاير كشورها- در كجا 

ايستاده اند؟ 
كساني كه مديريت اپيدمي را در جهان دنبال 
مي كنند -و در ايران هم از آنها پيروي مي شود- 
از ابتدا تالش كردند جامعــه را در وضع تعليق 
قرار دهند تا راحت تر بتواننــد جامعه ديگري 
را كه مدنظر خودشــان است، شــكل بدهند. 
راهبرد فاصله گذاري اجتماعي عمال جوامع را 
اتميزه كرده است. يعني آدم ها به يك سري اتم 
مجزاي از هم تبديل شده اند. اين اتم ها از ترس 
مرگ راحت تر تحت اختيــار و اراده حكمرانان 
قرار مي گيرند و در چنين وضعي، صورت هاي 
جديدي از اجتماع شكل خواهد گرفت كه ابعاد 

آن آرام آرام و به تدريج نمايان خواهد شد.
 اتفاق ديگري كه با شيوع كرونا 
در حال رخ دادن است تغيير نظام ارزشي در 
جامعه است. مثال قباًل خانواده مي گفت براي 
تربيت درســت و اجتماعي شدن كودكان، 
گرم گرفتن با همساالن اتفاق خوبي است اما 
اكنون خانواده ها تمام سعي خود را مي كنند 
كه فرزندانشان را از ساير بچه ها دور كنند. 
يا مثال ديد و بازديدهــا كه جزو ارزش هاي 
اجتماعي و حتي مذهبي ما بود اكنون ممنوع 
شده اســت. نمونه اين مدل تناقض ها زياد 
است. جامعه چقدر مي تواند در مقابل چنين 
تغييراتي در هنجارها و نظام ارزشــي اش 

تاب بياورد؟
چيزي كه شــما به عنوان صله رحــم و ارتباط 
آدم ها و مناسبات اجتماعي ياد مي كنيد، همان 
چيزي است كه من نام آن را ساحات وجودي 
يا اگزيستانسيال انســان مي گذارم. كرونا اين 
ســاحات را وارد وضعيت تعليق كــرده و اين 
موضوع فشــار عظيم روحي -رواني بر آدم ها 
وارد آورده است. شــخصا باور ندارم كه پس از 
اين دوران و بعد از فراگير شدن واكسيناسيون، 
به همان دوران قبــل بازمي گرديم، بلكه فكر 
مي كنم اين نقطه عطفي در تاريخ بشــر است 
و اين نقطه عطف مانند بسياري از نقاط عطف 
در طول تاريخ بشر تحوالت و تغييرات بنيادين 

به دنبال خود خواهد داشت.
اگر از مِن جامعه شــناس بخواهيد بپرسيد اين 
تحوالت چه مختصاتي خواهد داشت؟ مي گويم 
ما در اين عصر با آلترناتيوهاي بي شماري روبه رو 
هســتيم. يعني اگر تا پيش از ايــن، در زماني 
دعواي سنت و مدرنيته را داشتيم، از اين به بعد 
با صورت هاي ديگري از مناقشه هاي معنايي و 
نظام هاي ايدئولوژي و نظام هاي فلسفي روبه رو 

خواهيم شد.
 به نظرم مي رســد كــه اگر اين 

دوره فعلي را يــك دوره گذار بدانيم، يكي 
از ويژگي هــاي خيلي بارز آن، گســترش 
سايه استانداردهاي پزشكي روي همه  چيز 
است. البته ســالمت پيش از اين هم مهم 
بود ولي بعد از كرونا اين طور به نظر مي رسد 
كه در دســتگاه معنايي جامعه، همه  چيز 
اول با استانداردهاي سالمت تطبيق داده 
مي شود. اين مديكاليزه شدن يا اصطالحا 
پزشكي زدگي ساحات مختلف زيست مردم 

چه بر سر جامعه خواهد آورد؟
جامعه در يك وضعيت ترس و رعب و وحشت 
قرار گرفته و سياســتگذاران و سياستمداران 
دانسته و نادانســته به اين امر دامن مي زنند. 
يعني امروز پدر با پسر، مادر با پسر، زن با همسر، 
همسايه با همســايه در وضعيت فاصله گذاري 
قرارگرفته اند؛ چرا؟ چون همه ساحات زندگي 
به تعبير شما پزشكي زده و اصطالحا مديكاليزه 
شده است. يعني فرد مي ترسد بميرد و اين همه 
مناســبات پيراموني او را تحت تأثير قرار داده 
است. يعني انسان هايي كه زماني حاضر بودند 
جان شان را براي ارزش ها و مفاهيم خاصي فدا 
كنند، امــروز در اثر كرونا و گفتمــان غالب، از 
ترس مرگ بسياري از مناســبات اجتماعي و 
خانوادگي را كنار گذاشته اند. اتفاقا صداوسيما 
و تمامي دســتگاه ها هم تــالش مي كنند اين 
پزشكي زدگي را به جامعه تحميل كنند. نتيجه 
اين امر اين شــده كه حتي مــرگ در جامعه 

مديكاليزه شده است.
 چطور اين اتفاق افتاده است؟

با ظهور كرونــا حتي مرگ را هــم نمي توانيد 
به صــورت انســاني تجربه كنيد. شــما امروز 
اجازه نداريد زير جنازه  هيچ كدام از دوســتان 
يا نزديكان تان را بگيريد چون مي گويند ويروس 
دارد. اين يعني مرگ از يك مفهوم انســاني به 
يك مفهوم صرفا پزشــكي تقليــل پيدا كرده 
است. وقتي مفهوم مرگ مديكال شد، يعني از 
دسترس انسان ها خارج مي شود و در دست يك 
مجموعه تخصصي قرار مي گيرد. ديگر نمي شود 
مرگ را لمس، حس و درك كرد بلكه به صورت 
اعداد روي صفحه تلويزيــون مي توانيد آن را 
ببينيد. به اين ترتيب مرگ از دســترس خارج 
شده و از يك مقوله انساني تبديل به يك مقوله 

پزشكي شده است.
 و نتيجــه اين تســري يافتن 
بي محاباي امر پزشــكي بر همه  چيز، چه 

خواهد بود؟
آينده روشــني در پيش رو نخواهد بود. وقتي 
از مــا بخواهنــد از همزيســتي اجتماعي و 
ارتباط داشتن باهم دســت برداريم، آرام آرام 
تبديل به اتم هاي مجزاي از هم خواهيم شد و 
اين يعني بدن ما ديگر امتداد اجتماعي ندارد. 
ذهن چنين انســاني را راحت مي شود تسخير 
كرد، زيرا ارتباطات تنها از طريق دنياي مجازي 
است و رســانه ها به ما مي گويندكه بيرون چه 
خبر است و ما ديگر خودمان اجازه نداريم برويم 
و بيرون را ببينيم. اطالعات را ماهواره، فضاي 
مجازي و چت روم ها به ما مي دهند. اين موضوع 
ما را در وضعيت اضطراب دائم قرار خواهد داد.

 يعني همه نيازها و مطالبات فرد 
صرفا در حوزه سالمت خالصه مي شود زيرا 

او به دنبال زنده ماندن 
است.

بله، درست است. وقتي 
تمام هم و غــم زندگي 
بشود شستن دست ها، 
طبعــاً از چيزهايي كه 
اصحاب قدرت در تمام 
دنيا دارند مي شــويند، 
غافل خواهيم شــد. در 
چنين شــرايطي است 
كه مثال يكــي مثل بيل 
گيتس بــه پيامبر عصر 
مــا تبديل مي شــود. او 
مي گويــد چــه كار بايد 
بكنيــم چون پشــتوانه 
مهم ســرمايه جهاني را 
دارد. افراد، سازمان ها و 
بنيادهاي ديني در حال 
طراحي شــكل دنياي 
جديد هستند. حاال هر 
كشوري و هر مجموعه اي 
هرقدر ســريع تر بتواند 
خودش را بــا اين تغيير 
و تحــوالت همگام كند 
مي تواند سهم بيشتري 

در دنياي آينده داشته باشد واال حذف خواهد 
شد و خواهد رفت.

 ما امروز در جامعــه اي زندگي 
مي كنيم كه اغلب مردم نسبت به همديگر 
شكاك و مضطرب  هســتند؛ زيرا در نظام 
معنايي جديد جامعه، هر آدم ممكن است 
ناقل بيماري يا ســفير مرگ باشــد. اين 
وحشت عمومي شــكل جامعه را چگونه 

خواهد كرد؟
اولين كاري كه مي كند تغيير نظام باورهاست.  
االن مي گوييــد ممكن اســت و احتمال دارد 
عامل مرگ، همين همســايه كناري من باشد 
يا اين فردي كه اكنون كنار من عطسه كرد و يا 
شايد برادرم و حتي پدر و مادرم. يكي از باورها 
در عصر پيشــين اين بود كه صله رحم كنيد، 
يعني به همديگر وصل شــويد اما اكنون اصل 
بر اين اســت كه فصل پيدا كنيد و از همديگر 
جدا شــويد. وقتي جدا شــديد تبديل به يك 
توده بي اراده متشكل از اتم هاي مجزاي از هم 

مي شويد كه به راحتي مي شود شما را با ترس 
به اين سو و آن سو كشــاند. به راحتي مي شود 
آدم هايي را كه مي ترســند، دائم در وضعيت 
رعب و وحشت نگه داشــت و آنها را مديريت 
كرد. آدم هايي كه شــجاع باشــند و حريت و 
توكل داشته باشند را نمي توان به اين راحتي 
كنترل و مديريت كرد. در نظم جديد، همه ابعاد 
وجودي انسان در فيزيولوژي و بيولوژي خالصه 
مي شــود و چنين انســاني عمال به يك نبات 
تبديل مي شــود. او ديگر انسان نيست؛ يعني 
يك وجود نيست؛ مخلوقي كه وجودي داشته 
باشد نيست؛ يك هستي نيست؛ او به يك توده 
منجمد به نام موجود فيزيولوژيك و بيولوژيك 
تبديل شده است. براي تشريح چنين پديده اي 
هم ديگر نيازي با انسان شناس و جامعه شناس 
نيست، او را پزشكان و زيست شناسان به خوبي 

مي توانند تشريح كنند.
 به نظرم مي رســد شما مجموعه 
تحوالتي كه دارد اتفــاق مي افتد را خيلي 

مثبت نمي بينيد...
مثبت يا منفي بــودن مجموعه تحوالت، واقعا 
بحث مجزاي ديگري است. تالش كردم تصوير 
واقع بينانــه اي از وضع موجود ترســيم كنم. 
ولي اين را مي توانم بگويم كه در آســتانه يك 
تحول جهاني قرار گرفته ايــم. اگر جنبش ها، 
جريانات يا حركت هايي شــكل نگيرد، جهان 
جديد مي توانــد حتــي تماميت خواهانه تر و 
اقتدارگرايانه تر از دوران قبل باشــد. به اعتقاد 
من انسان هاي ترســو نمي توانند انسان هايي 
آزاديخواه و آزاديبخش باشــند يــا ايده هايي 
نوع دوستانه اي داشته باشند. وقتي كه تمامي 
نظام معنايي  انســان ذيل مفاهيم پزشــكي 
تعريف شــود، جهان خيلي تنــگ و محصور 

خواهد بود.
 چقدر ممكن اســت در ايران از 
دل اين كشاكش و هراس جمعي، پتانسيلي 
بروز كند و ما بتوانيم بعضي از مشــكالت 
مزمن و معضــالت اجتماعي مان را عالج 
كنيم. چون ايده اي وجود دارد كه مي گويد: 
ممكن است از دل اين شــرايط اضطراري 
فرصت هايي ظهور كند كه برخي از مشكالت 
ساختاري كشور حل شود. نظرتان در اين 

رابطه چيست؟
واقعيت اين است كه در ايران تاكنون هيچ وقت 
دولت -به معناي state- و ملت اينچنين به هم 
نزديك نشده بودند و شايد اين نخستين باري 
است كه همه با همديگر با همه خرده گيري ها 
و انتقاداتي كه از هــم مطرح مي كنند، در يك 
نقطه به هــم رســيده اند و مي خواهند براي 
رهايي از اين وضعيت باهم همكاري كنند. ولي 
چون در پس اين همكاري، نگاه تقليل گرايانه 
شــديدي وجود دارد و اين نگاه ابعاد انساني را 
به مفاهيم پزشــكي و اپيدميولوژيك خالصه 
مي كند، دورنما را چندان روشن نمي بينم. در 
پس اين موضوع ظهور ناسيوناليسم افراطي و 
اقتدارگرايي  مي بينم. البته اين فقط در ايران 

نيست و روندهاي جهاني نيز همين است.
 با ظهور كرونا در همه كشــورها 
روال هــاي روتين تغيير كــرده و ازجمله 
تحوالت وسيعي در ساحت سياست و بحث 
حكمراني به وجود آمده 
اســت، آيا شما چنين 
تغييراتي را در ايران هم 

مي بينيد؟
وقتــي يــك مســئله بر 
ساحات گوناگون زندگي 
جمعــي ما ســايه افكنده 
اســت، حتماً بر حكمراني 
نيز تأثير خواهد گذاشت. 
ولي اينكه ما بــا اين تأثير 
و تأثــر چگونــه بخواهيم 
روبــه رو شــويم، بحــث 
ديگري است. يعني اينكه 
بخواهيــم ايــن تغيير و 
تحــول را درونــي كنيم 
و بعد نوعي از شــيوه هاي 
حكمرانــي را تعبيه كنيم 
تا بتوانيــم در اين عصر به 
زندگــي ادامــه بدهيم، 
به نظرم بحث ديگري است 
كه حكمرانان بايد درباره 
آن تصميــم بگيرند و بايد 
ديد چگونه مي انديشــند. 
ولي به نظر مــن اين طور 
مي آيد كه فعل و انفعاالت 
اســت. روي دادن  حــال  در   شــديدي 

 اين فعل و انفعاالت چه مختصاتي دارد؟ چطور 
بايد آنها را بفهميم و صورت بندي كنيم؟

براي فهم وضع كنوني ما بايد تفسيري فلسفي 
و انتقــادي مبتني بر چشــم انداز انســاني و 
هستي گرايانه داشته باشــيم. صرفا درصورت 
انجام اين كار اســت كه خواهيم توانست نوعي 
روايت رهايي بخش را ســامان دهيــم. وگرنه 
تن دادن به روايت هاي صرفا پزشــكي -چه در 
جهان و چه در ايران- باعث خواهد شد جامعه 
دائم در حال تضعيف باشد و وقتي امر سياسي 
از درون ضعف امر اجتماعي شكل بگيرد، قطعا 
مطلوب نخواهد بود. از فرايندي كه در آن دائم 
روايت مديكال از زندگي و هســتي بر انسان و 
جامعه تزريق شود، فقط انسان هايي تك ساحتي 
و دچار فوبيا بيرون خواهند آمــد. براي اينكه 
 دچار چنين وضعيتي نشــويم وضع انســاني

)human condition( را بايــد در چارچوب 
انساني-و نه صرفا فقط پزشكي- تفسير كنيم.

وقتــی از مــا بخواهند از 
همزيســتی اجتماعــی 
و ارتبــاط داشــتن باهم 
دســت برداريم، آرام آرام 
تبديل به اتم های مجزای 
از هم خواهيم شــد و اين 
يعنی بدن ما ديگر امتداد 
اجتماعــی نــدارد. ذهن 
چنين انســانی را راحت 

می شود تسخير كرد

با ظهور كرونا حتی مرگ 
را هم نمی توانيد به صورت 
انسانی تجربه كنيد. شما 
امــروز اجــازه نداريد زير 
جنازه  هيچ كدام از دوستان 
يا نزديكان تان را بگيريد، 
چــون می گويند ويروس 
دارد. اين يعنــی مرگ از 
يك مفهوم انسانی به يك 
مفهوم صرفا پزشكی تقليل 

پيدا كرده است

ترسيم مختصات و ابعاد زندگي در زمانه كرونا و دوران بعد از آن در گفت وگو با سيدجواد ميري، جامعه شناس:

نورافكن كرونا روي نابرابري طبقاتي
كرونا   پاندمي 

وجــود  بــا 
جهان شمولي و سايه گستري بر سر تقريبا همه جوامع انساني، 
همچنان پديده اي ناشــناخته، چندبعدي و پيچيده است. 
پيچيدگي و ناشناختگي اين پديده را حتي استمرار 16ماهه 
مواجهه با آن، كم نكرده اســت. بحراني كه در ابتدا موقت و 
زودگذر تلقي مي شد حاال به مســئله مشترك همه جوامع 
-فارغ از سطح توسعه يافتگي، برخورداري و رفاه آنها- تبديل 

شده است. اين مسئله بر همه ســاحات جوامع انساني سايه 
انداخته و ظاهرا هم قرار نيست به اين زودي ها برود. در ميان 
سردرگمي هاي مفهومي و ابهامات تحليلي حول كرونا، آنچه 
روشن است آثار و پيامدهاي بسيار مشهود آن در ابعاد مختلف 
زندگي انسان ها، چه در ايران و چه در ساير كشورهاي جهان 
است. پيش بيني ماندگارِي كرونا دست كم در ميان مدت، سبب 
شده است حكمرانان و سياستگذاران از همزيستي با اين پديده 
سخن بگويند و مردم را به پذيرفتن شرايط جديد زندگي ترغيب 

كنند. اما اين شرايط دقيقا چه مختصاتي دارد؟ جامعه جديد 
كه از دل اين تغييرات گسترده سر بر مي آورد، چگونه از سوي 
جامعه شناسان تفسير مي شود و آيا اين روال جديد زندگي، 
ماندگار خواهد بود؟ اين سؤاالت را ذيل موضوع كلي »سيماي 
زندگي در زمانه كرونا« با ســيدجواد ميري، جامعه شناس، 
فارغ التحصيل دكتري از دانشگاه پريستول انگلستان و عضو 
هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، به 

بحث گذاشتيم. حاصل اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد.
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اعضاي شوراي شهر تهران ديروز 
 شوراي
با نامگذاري خيابان دوم تختي در پنجم

خيابــان وليعصر به نام اســتاد 
حسين گالب، شاعر سرود حماسي »اي ايران« 
موافقت كردند. همچنين در جلسه روز گذشته 
مصوب شــد معابري از پايتخت به نام استاداني 
چون خســرو شــكيبايي، محمد نوري، علي 
مرادخاني، علي اكبر صادقي و شــهدايي چون 
سرلشكر محمد سليمي نامگذاري شود. بررسي 
26پرونده پالك ثبتي باغ ها، تصويب يك فوريت 
استفساريه شهردار تهران و موافقت با يك فوريت 
اليحه تأييد حساب تمركز وجوه درآمدي برخي 
از سازمان هاي شــهرداري، دستاوردهاي ديگر 

پارلمان شهري است.
به گزارش همشهري، جلســه پارلمان شهري 
ديروز به رياســت ســيدابراهيم اميني برگزار 
شد و نايب رئيس شوراي شــهر تهران در نطق 
پيش از دستور خود ضمن آرزوي موفقيت براي 
منتخبان شوراي ششــم گفت كه اميدواريم 
اعضاي جديد با تالش خود بتوانند پاسخگوي 
مطالبات شهروندان باشند. او در ادامه به برخي 
از دستاوردهاي شوراي پنجم هم اشاره و عنوان 
كرد: »شفافيت، مبارزه با تعارض منافع، حفاظت 
از باغ ها و فضاي سبز، مبارزه با شهر فروشي و... 
ميراث شوراي پنجم اســت كه شوراي ششم 
مي تواند اين موارد را مدنظر قرار دهد تا مسير 
فعلي در اين موارد تداوم يابد.« اميني ادامه داد: 
»بايد بدانيم به ويژه در مسئوليت هايي كه با رأي 
شهروندان است، اگر چند صباحي مسئوليتي 
داريم، در مدت مشخص شده قانوني مستأجر 
هســتيم و پس از دوران تصــدي بايد منصب 
خود را به مالكان اصلي كه مردم هستند، واگذار 
كنيم.« نايب رئيس شوراي شهر تهران در پايان 
صحبت هايش با بيان اينكه مردم تشــخيص 
مي دهند در هر دوره چه كساني حضور داشته 
باشــند، گفت: »نياز اســت تا آراي داده شده، 

آمار كســاني كه شــركت نكرده اند و مجموع 
تعداد آرا، توسط دلسوزان نظام تجزيه و تحليل 
شود و سياست هاي نظام بايد به گونه اي باشد 
كه روزبه روز شاهد شــكاف بين شهروندان و 
متصديان امور و نظام نباشــيم و اگر فاصله اي 
ايجاد شده، كمتر شــود؛ همچنان كه با آراي 
اعالمــي در برخي از كالنشــهرها مانند كرج، 
اراك و همدان آراي باطله در انتخابات شوراي 
شهر مقام اول را داشته  كه بايد آن را زنگ خطر 

دانست.«

نام هاي جديد براي معابر شهر
اعضاي شوراي شــهر پس از اينكه وارد دستور 
جلسه شدند، بررسي مصوبه نامگذاري معابر را 
آغاز كردند و محمدجواد حق شناس گزارشي از 
صورت جلسه 63كميسيون نامگذاري و تغيير 

نام معابر و اماكن عمومي شوراي شهر تهران ارائه 
داد. او ابتدا به مصوبه نامگذاري ايستگاه متروي 
باقرخان به نام مدافعان ســالمت اشاره كرد و 
گفت: »زمين اين ايســتگاه كه در خط 7مترو 
قرار دارد، توسط بيمارستان امام خميني)ره( در 
اختيار شركت مترو قرار گرفته است؛ بنابراين به 
پاس قدرداني از سعي و تالش مدافعان سالمت، 
جامعه پزشكي، وزارت بهداشت و سازمان نظام 
پزشكي درخواســت كردند اين ايستگاه به نام 
مدافعان ســالمت نامگذاري شــود.« اعضاي 
پارلمان شــهري با اين مصوبه موافقت كردند 
و سپس رئيس كميســيون فرهنگي اجتماعي 
شوراي شهر تهران به نام شاعر سرود حماسي 
»اي ايران« هم اشاره كرد و گفت كه »حسين 
گالب از اســتادان و شــاعران بزرگ كشور بود 
كه سروده هاي حماســي و ميهني زيادي از او 
به يادگار مانده است كه جاودانه ترين آنها سرود 
»اي ايران« اســت، اما در تهران كوچه اي به نام 
او نيست.« حق شناس پيشــنهاد داد تا نام اين 
استاد روي خيابان دوم تختي در خيابان وليعصر 
حك شود كه اعضاي شوراي شــهر تهران هم 
موافقت كردند. در جلســه ديروز پيشنهادهاي 
مربوط به تغيير نــام 36كوچه، خيابان و اماكن 
عمومي ازجمله بوستان سپيدار در خيابان شهيد 

اجاره دار به نام استاد محمد نوري، خيابان  ماه در 
خيابان وليعصر به نام اســتاد خسرو شكيبايي، 
كوچه مرجان در خيابان نمازي به نام اســتاد 
خوشنويسي علي مرادخاني، خيابان شب تاب 
در بلوار قيطريه به نام اســتاد نقاشي علي اكبر 
صادقي و كوچه سروش در خيابان معلم به نام 
سرلشكر محمد سليمي مطرح شد و اعضا با آنها 

موافقت كردند.

موافقت شورا با حساب متمركز
اعضاي شــوراي شــهر تهران در جلسه ديروز 
پس از بررســي 2فوريت استفســاريه شهردار 
تهران درخصوص مصوبــه »نظام نامه انتخاب 
حســابرس و حسابرسي از شــهرداري تهران، 
سازمان ها، شركت ها و مؤسسات وابسته و تابعه« 
با يك فوريت آن موافقت كردند.  همچنين يك 
فوريت اليحه شهردار تهران درخصوص »تأييد 
حساب تمركز وجوه درآمدي سازمان بوستان ها 
و فضاي سبز شهرداري، سازمان زيباسازي شهر 
تهران، سازمان پايانه  ها و پارك  سوارها، سازمان 
آتش نشاني و خدمات ايمني شهر تهران، سازمان 
حمل ونقل و ترافيك و شــركت برج ميالد« در 
جلسه ديروز پارلمان شهري بررسي شد و اعضا با 

آن موافقت كردند. 

نام هاي فرهنگي جديد  بر خيابان هاي شهر
اعضاي شوراي شهر تهران ديروز بررسي يك استفساريه، يك اليحه، گزارش كميسيون نامگذاري معابر و 26پرونده پالك ثبتي باغ ها را در دستور كار داشتند

   نمره 17به عملكرد شوراي پنجم
نايب رئيس شوراي شهر تهران پس از پايان جلسه در جمع خبرنگاران حاضر شد و در مورد چگونگي نحوه 
واگذاري پارلمان شهري به منتخبان دوره ششم گفت كه با وجود مشكالتي چون كرونا و تحريم كه در تاريخ 
بلديه بي سابقه بود و محدوديت هايي كه از نظر منابع مالي وجود داشت، ريل گذاري هاي بسيار خوبي انجام 
شده است. اعضاي شوراي شهر در اين دوره با تمام توان تالش كردند و نمره بسيار بااليي هم مي گيرند و 
شخصا حداقل نمره 17به عملكرد اعضا مي دهم؛ چراكه اجازه نداديم به رغم مشكالت فراوان كوچك ترين 
مشكلي در اداره شهر پيش بيايد و اين كار ممتازي بود. به گفته او، براساس قانون اصالحيه شوراها و انتخاب 

شهرداران 13مرداد فعاليت دوره پنجم شوراي شهر به پايان مي رسد.

رونمايي از چهره جديد شوراي شهر تهران
  منتخبان شوراي ششم شهر تهران ديروز در سبزه ميدان بازار حاضر شدند و با مردم به گفت وگو پرداختند

آراي كسب شدهتحصيالتنام
۴۷۶۲۸۲ رأيكارشناسي ارشد معماري از دانشگاه تهرانمهدي چمران
۳۶۲۹۲۰ رايكارشناسي ارشد مديريت امور دفاعيپرويز  سروري

۳۵۶۷۰۹ رأي پژوهشگر و فعال اجتماعينرجس سليماني
۳۲۶۱۳۲ رأيدكتراي حقوق بين المللحبيب  كاشاني
۳۲۵۸۵۷ رأيدكتراي تخصصي جامعه شناسيمحمد  آخوندي

مدرك حوزوي سطح دو حوزه علميه قم و مدرك دانشگاهي ناصر  اماني
۳۱۴۷۰۷ رأيكارشناسي ارشد فرماندهي و ستاد دانشگاه امام حسين )دافوس(

۳۱۲۸۱۵ رأيدكتراي روابط بين الملل از دانشگاه عالمه طباطباييمهدي  پيرهادي
۳۰۹۵۶۹ رأيدانشجوي مقطع دكتراي مديريت تكنولوژيمهدي  بابايي

 دانشجوي دكتراي مديريت صنعتي )استراتژي صنعتي(سيدجعفر تشكري هاشمي
۲۹۹۷۴۶ رأيدانشگاه آزاد

 دكتراي الهيات و دانشجوي دوره دكتري مديريت كسب وكار سيد احمد علوي
۲۹۷۱۶۸ رأيدر دانشگاه تهران

۲۹۶۹۴۰ رأيدانشجوي دكتراي سياستگذاري عموميمهدي  اقراريان
۲۹۶۴۶۳ رأيدانشجوي دكتراي مديريت دولتيمهدي  عباسي

عليرضا نادعلي 
۲۹۴۷۲۶ رأيتحصيالت و مديريت  در حوزه فرهنگيشهرستانكي

 كارشناسي ارشد حقوق قضايي احمد  صادقي
۲۹۱۴۷۴ رأيو گواهينامه معادل دكتراي تخصصي حرفه اي مديريت بحران

 مدرك تحصيلي حوزوي، سطح عالي و خارج فقه و اصولسيدمحمد آقاميري
۲۸۸۴۳۳ رأي دانشجوي دكتراي مهندسي عمران

 دكتراي سياستگذاري دولتي و خط مشي عمومي ميثم  مظفر
۲۸۷۷۸۵ رأياز دانشگاه علم و صنعت

۲۷۹۸۷۰ رأيدانشجوي دكتراي جامعه شناسي فرهنگيزهرا  شمس احسان
۲۷۶۱۲۶ رأيكارشناسي ارشد مديريت اجرايينرگس معدني پور

 كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطالعات و ارتباطات علي اصغر  قائمي
۲۷۴۰۰۴ رأياز دانشگاه اميركبير

۲۶۵۶۰۷ رأيدانشجوي دكتراي مديريت دولتيسوده  نجفي
۲۵۵۸۵۴ رأيكارشناس ارشد مديريت بازرگانيجعفر بندي شربياني

 ديروز همزمان با ميالد حضرت ثامن الحجج)ع( و روز اصناف، 
 شوراي
محمداســماعيل كوثري، منتخب مردم تهران در انتخابات ششم

ميان دوره اي مجلس شــوراي اســالمي و چند نفر از اعضاي 
منتخب شوراي ششم شــهر تهران در انتخابات 1400، ازجمله ناصر اماني، 
مهدي اقراريان، مهدي پيرهادي، سيدجعفر تشكري هاشمي و جعفر بندي 
شربياني، برخي مديران شهري در شهرداري منطقه 12و نمايندگان هيأت 
امناي بازار تهران در سبزه ميدان بازار بزرگ پايتخت حضور پيدا كردند. به 
گزارش همشهري، ناصر اماني از منتخبان شوراي شهر جديد، ضمن تبريك 
ميالد امام هشتم)ع( و روز ملي اصناف بين جمعي از بازاريان گفت: »پيش از 

انتخابات درخواست بسياري از بازاريان ارتباط اعضاي شوراي شهر با بازاريان 
بود، به همين منظــور كميته اي با هميــن موضــوع زيرمجموعه يكي از 
كميسيون هاي شوراي اسالمي شهر تهران تشكيل خواهد شد كه اين ارتباط 
مستقيم و به طور مستمر تحقق يابد. پس از اين هيچ تصميم و مصوبه اي در 
حوزه اصناف، بدون كسب نظر نمايندگان بازار و اصناف در شوراي شهر گرفته 
نشود.« نتايج انتخابات شوراي شهر ششــم تهران دوشنبه شب اعالم شد و 
كرسي هاي سبز پارلمان شهري به فهرست »شوراي ائتالف نيروهاي انقالب 
اسالمي« سپرده شد. اســامي 21عضو منتخب شوراي ششم شهر تهران به 
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اسداهلل امرايي : معضل اصلي 
در حوزه كتاب و به ويژه در 

بخش ترجمه، ناشراني هستند 
كه با چاپ آثار پرمخاطب 
و مطرح ديگر ناشران به 

كتاب سازي  و كپي و غارت 
دستاورد مترجمان مي پردازند

غالمحسين سالمي : به اعتقاد 
من كسي كه مي خواهد وارد 

حوزه ترجمه شود بايد از 
2ويژگي مهم برخوردار باشد؛ 
يعني هم بايد سواد مترجمي 
داشته باشد و هم اينكه زبان 
فارسي را به خوبي بشناسد

ترجمه هاي مكرر؛ نوعي موازي كاري 
در حوزه ترجمه 

به عنوان يك مترجم بــا ترجمه مكرر و 
چندباره آثار، به ويــژه آثار مطرح موافق 
نيستم. حتي بارها پيش آمده است كه 
برخي ناشران به من پيشــنهاد داده اند 
كه آثاري مانند شازده كوچولوي سنت 
دواگزوپري را ترجمه كنم، اما نپذيرفته ام. 
به اعتقاد من اين كار نوعي موازي كاري 
اســت و اين موازي كاري ها از ارزش كار 
مترجمــان مي كاهد. اســداهلل امرايي، 
مترجم نام آشــنا با بيان اين مطلب به 
همشهري مي گويد: »اينكه در كشورمان 
شاهد ترجمه هاي مكرر يا موازي كاري 
در ترجمه هستيم به معضل عدم عضويت 
كشور در كنوانسيون برن برمي گردد. در 
اين وضعيت طبعا هر ناشــر و مترجمي 
به تشخيص خودش دســت به انتشار و 
ترجمه آثار ادبي مطرح در جهان مي زند 
و باتوجه به شهرت مترجم و توانايي ناشر 
در ارائه اثر و عوامل ديگر، بخشي از نياز 
بازار به آن كتاب را تامين مي كند. البته 
برخي از ناشران كه به اهميت كپي رايت 
واقفند سعي مي كنند حق ترجمه اثر را 
بخرند. اين ناشران گاه با كمك مترجمان 
يا مشــاوراني كه در اختيار دارند، پيش 
از انتشــار عمومي آثار دست نوشته هاي 
نويسندگان را تهيه كرده و در فاصله اي 
كه تا زمان انتشــار اثر مانده آن را براي 
بررســي در اختيار مترجــم مورد وثوق 
خود قرار مي دهند و در فرصت مناسب 
اثر را منتشر مي كنند. در مورد مخاطب 
هم يك نكته را نبايد فراموش كنيم كه 

معمــوال خواننده ها ســراغ مترجماني 
مي روند كــه آثارشــان را خوانده اند. به 
ندرت پيش مي آيد كه خواننده حرفه اي 
و كتاب شــناس ســراغ اثري برود كه 
مترجم اش را نمي شناسد يا ناشر آنچنان 
كه بايد و شايد به درست كار كردن شهره 
و شناخته شده نيست. معموال مخاطبان 
حرفه اي كتاب، خودشــان ترجمه هاي 

قوي دارند و مترجمان را مي شناسند«.

غارت دستاورد مترجمان
اســداهلل امرايي معتقد اســت؛ معضل 
اصلي در حوزه كتاب و به ويژه در بخش 
ترجمه، ناشــراني هســتند كه با چاپ 
آثار پرمخاطب و مطرح ديگر ناشــران 
به كتاب سازي  و كپي و غارت دستاورد 

مترجمان مي پردازند؛ »حتي در مواردي 
مترجم اصال وجود خارجي ندارد و ناشر با 
اندكي تغيير در متن اصلي براي خودش 
يك نام خيالي را به عنــوان مترجم پاي 
كتاب مي نويســد! اين موضوع ســواي 
از مواردي اســت كه كتاب هاي ناشران 
بدون كوچك ترين تغييري كپي و تكثير 
مي شود. البته اتحاديه ناشران كميته اي 
به عنوان صيانت از حقوق ناشران تشكيل 
داد و حتي عــده اي هــم در اين ميان 
بازداشت شدند اما بايد اقدامات بيشتري 

در اين زمينه صورت بگيرد.«
مترجم رمان »كــوري« مي گويد: »در 
مجموع قانون كپي رايــت يك موضوع 
حاكميتي اســت و به لحــاظ حقوقي 
هيــچ مصونيتي براي ناشــري كه حق 
كپي رايت را خريداري كرده اســت در 
داخل كشور ايجاد نمي كند، اما ناشران 
خودشــان مي تواننــد از نظــر اخالقي 
حقوق همكاران شــان را رعايت كرده و 
از كپي برداري و ترجمــه مكرر يك اثر 

پرهيز كنند«.

مخاطبان، نــوع و كيفيت ترجمه را 
مشخص مي كنند 

ترجمه فقط محــدود به يك عده خاص 
نيست و هركس هركتابي را كه بخواهد 
مي تواند ترجمه كند و ابزارش هم فقط 
دانســتن زبان فارســي و داشتن يك 
كتاب فرهنگ زبان اســت. غالمحسين 
سالمي، شاعر و مترجم با بيان اين جمله 
به همشــهري مي گويد: »به اعتقاد من 
كســي كه مي خواهد وارد حوزه ترجمه 

شود بايد از 2ويژگي مهم برخوردار باشد؛ 
يعني هم بايد ســواد مترجمي داشــته 
باشد و هم اينكه زبان فارسي را به خوبي 
بشناسد. چون اگر كسي به عنوان مترجم 
بخواهد اثري را ترجمه كند، اما توانايي 
اين كار را نداشــته باشد و نتواند ترجمه 
درســتي را به دســت مخاطب برساند، 
نه تنها توانايي هاي خودش را زير سؤال 
مي برد، بلكــه از ارزش كتــاب هم كم 

مي كند«.
ســالمي معتقد اســت كه در واقع اين 
مخاطبان هســتند كه نــوع و كيفيت 
ترجمه را مشــخص مي كنند و آشنايي 
آنها با فضاي ترجمــه و كارهاي خوب 
باعث مي شود تا مترجمان قوي در اين 
حــوزه بمانند و مترجمــان ضعيف هم 

نتوانند با ديگر مترجمــان رقابت كنند 
و خودبه خود حذف شــده و كنار بروند؛ 
»همه مــا بايد بدانيم كــه مخاطب چه 
نوع ترجمه اي را مي پســندد. كارهاي 
خوبــي اكنون در بــازار وجــود دارد و 
هم اكنون مترجمــان معروفي در حوزه 
كتاب فعاليت مي كننــد كه اغلب آنها را 
مي شناسيم. وجود مترجم خوب نتيجه 
انتخاب مخاطبان اســت. به عنوان مثال 
وقتــي از »صد ســال تنهايي« صحبت 
مي شــود همه از بهمن فرزانه خواهند 
گفت. يا وقتي صحبت از »پيرمرد و دريا« 
شود ناخودآگاه اســم نجف دريابندري 
بر زبان مان مي آيد. بنابراين اين توانايي 
مترجم و انتخاب مخاطب است كه يك 

كار يا يك مترجم را ماندگار مي كند.«

نبود قانون كپي رايت
غالمحســين ســالمي مي گويد:»بارها 
گفته ام و باز هم مي گويم كه كار ترجمه 
پيچيدگي خاصي ندارد و تنها با در اختيار 
داشــتن يك كتاب فرهنــگ لغت هم 
قابل انجام است و همه مي توانند ترجمه 
كنند، اما آنچه اهميت دارد اين است كه 
مترجم زبان فارسي را خوب بداند. البته 
منكر اين نيستم كه بايد قانون و قاعده اي 
براي ترجمه كتاب وجود داشــته باشد. 
يكي از مشكالت اساسي كتاب و به تبع 
آن مترجماني كــه در اين حوزه فعاليت 
مي كنند نبود قانون كپي رايت است. اگر 
قانون كپي رايت وجود داشته باشد ديگر 
شــاهد كپي برداري از آثار مترجمان و 
كتاب سازي  در اين حوزه نخواهيم بود«.

نكته روزگفت وگو با اسداهلل امرايي و غالمحسين سالمي درباره رعايت نكردن كپی رايت و و جود ترجمه هاي متعدد از يك كتاب در بازار نشر

وزيــر فرهنگ و ارشــاد اســالمي در صفحه 
شــخصي خود از تصويب چگونگي محاسبه 
بهاي آب، برق، گاز، خدمات پســتي، پروانه 
ســاختمان و عوارض كســب براي ناشران، 

كتابفروشان و مطبوعات نوشت.

به گزارش همشهري به نقل از روابط عمومي 
خانه كتاب و ادبيات ايران، سيدعباس صالحي، 
وزيــر فرهنگ و ارشــاد اســالمي در صفحه 
شخصي خود نوشت:»موضوع محاسبه بهاي 
آب، برق ، گاز، خدمات پستي، پروانه ساختمان 
و عوارض كسب براي ناشــران، كتابفروشان 
و مطبوعات با تعرفه آموزشــي و يا فرهنگي، 
براساس ماده ۹2 قانون برنامه ششم توسعه، 
به تصويب جلسه امروز هيأت دولت رسيد.از 
هيأت محترم دولت به ويژه وزراي نيرو، نفت 

و ارتباطات كشور سپاسگزارم«.
اليحه برنامه ششم توســعه 2۷دي ماه13۹4 از 
ســوي دولت براي بررســي به مجلس شوراي 
اسالمي تحويل داده شــد. اين برنامه با 31ماده، 
راهبرد هاي كالن مديريت اجرايي كشور در 5سال 
را شامل مي شود. به اعتقاد بسياري از كارشناسان 
فرهنگي، برنامه ششم توسعه با تدوين بند  »ج« 
ماده۹2 به فعاالن حوزه نشر، ناشران و كتابفروشان 
و همچنين مطبوعات نگاه ويژه اي داشــته است 
كه در مقايســه با قوانين دوره هاي قبل بي سابقه 
محسوب مي شــود. در بند »ج« ماده۹2 قانون 
ششم توسعه آمده اســت:»دولت و شهرداري ها 
و ســازمان  آب و فاضالب مكلفند بــا ارائه تعرفه 
فرهنگي يا پروانه ساختمان در زمينه آب و برق 
و گاز، حمل ونقل و پست، با اســتفاده از كاربري 
فرهنگي در فضاهاي مســكوني از كتابفروشان، 
ناشــران و مطبوعات كه داراي مجوز هاي قانوني 

الزم هستند، حمايت كنند«.

تعرفه فرهنگي براي فعاالن 
حوزه كتاب غارت؛ دستاورد مترجمان

سعيده مرادي
خبر نگار

تازه هاي نشر

  زبان و جايگاه زن
»زبــان و جايــگاه زن« نوشــته رابيــن 
تالمك ليكاف را مريم خدادادي و ياســر 
پوراسماعيل به فارسي برگردانده اند و به 
تازگي از سوي انتشارات نگاه منتشر شده 
است. مي توان از هزار و يك منظر به جايگاه 
زن در جامعه نگريست و از هر كدام نكته اي 
برداشت كرد. در اين كتاب، سعي نويسنده 
بر آن بوده تا دريابد از طريق كاربرد زبان در 

فرهنگ درباره نحوه نگاه زنان به خودشان 
و پيش فرض هاي عموم مردم دربــاره طبيعت و نقش زنان چه چيزي 
مي توان آموخت؛ يعني از طريق زباني كه زنان به كار مي گيرند و زباني 
كه درباره زنان به كار مي رود. انتشار اين كتاب را سرآغاز پژوهش هاي 
فمينيستي درباره رابطه ميان زبان و جنســيت مي دانند؛ اين كتاب 
واكنش چشــمگيري در ميان محققان زبان، فمينيســت ها و عموم 
خوانندگان برانگيخت. ليكاف، نويســنده كتاب با نشــان دادن نقش 
بنيادي زبان در نابرابري جنسيتي به دو حوزه نابرابري اشاره مي كند: 
زباني كه درباره زنان به كار مي رود و زباني كه خود زنان به كار مي برند. 
اين ديدگاه ليكاف كه »زبان زنان« بيانگر بي قدرتي است، بحث هايي را 
دامن زده كه تا امروز هم ادامه دارد. اين كتاب ترجمه متن كامل نسخه 
اصلي را همراه مقدمه نويسنده و پي نوشت هاي او براي چاپ جديد آن 
در سال2003 دربردارد. او در اين پي نوشت ها بعد از حدود 30سال، 
نظرياتش را دربــاره بخش هايي از كتاب جرح و تعديل كرده اســت. 
انتشارات نگاه اين كتاب 228صفحه اي را با شمارگان 300نسخه، به 

بهاي 4۷هزار و 500تومان منتشر كرده است.

  در ستايش رياضيات
»در ستايش رياضيات« نوشته آلن بديو را 
علي حسن زاده به فارسي برگردانده و به 
تازگي از سوي نشر نگاه منتشر شده است.
جايگاه رياضيــات از ديربــاز محل نزاع 
بوده است. برخي از شــر آن به خدا پناه 
برده انــد. برعكــس، برخي از شــر انبوه 
دهشــتناك جزئيات ملموس به آن پناه 
برده انــد. برخي هــم آن را همان گويي 
صــرف مي داننــد. عــده اي آن را يگانه 
صورت انديشه مي انگارند. برخي هم آن 

را انتزاعي به حساب مي آورند كه نابودگر زندگي باصفا 
و بي غل و غش اســت. اما برخي برعكس، واقعيت را بدون آن ناممكن 
مي دانند. آلن بديو، فيلسوف نامدار فرانســوي، به دفاع از رياضيات 
برمي خيزد و نظريه اي نو درباره  رياضيــات مي پروراند. از نگاه بديو، 
رياضيات هستي شناسي است. او در كتاب حاضر مي كوشد تا با زباني 
ساده از رياضيات و رابطه اش با فيلسوفان، فلسفه، واقعيت، زندگي و 
نيك بختي سخن بگويد. انتشــارات نگاه اين كتاب ۹۷صفحه اي را با 

شمارگان 300نسخه به بهاي20هزار تومان منتشر كرده است.

 آثار كالسيك و كتاب هاي پرفروش خارجي 
در ايران توسط ناشران و مترجمان مختلف 
توليد و عرضه مي شــود. از »بربــاد رفته« 

مارگات ميچل و »پاييز پدرســاالر« گابريل 
گارسيا ماكز و »شازده كوچولو« نوشته آنتوان 
دوســنت اگزوپري تا »هري پاتر« جي كي 
رولينگ و »ارباب حلقه هــاي« جي جي آر 
تالكين با برند ناشران مختلف و نام و امضاي 
مترجمان گوناگون در بــازار كتاب موجود 

اســت. ترجمه هايي كه بعضا بسيار شبيه به 
يكديگر بوده و در برخي موارد هم تفاوت هاي 
زيادي دارد. اين موضوع از مدت ها قبل مطرح 
است كه اوال وجود اين همه ترجمه از يك اثر 
الزم و ضروري و اصوال مفيد اســت؟ و ديگر 
اينكه در ترجمه و انتشــار اين آثار قانون يا 

حق كپي رايت چقدر رعايت مي شود؟ برخي 
ناشران و مترجمان از كپي كاري و كتاب سازي  
ناشران گمنام و تازه كار در انتشار اين قبيل 

آثار گاليه دارند.
 در اين باره با اســداهلل امرايي و غالمحسين 

سالمي گفت وگو كرده ايم.
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امسال تمام اين مرزوبوم در 
محيط
تب خشكسالي مي سوزد. زيست

حــاال ديگر خشكســالي 
مربوط به يك يا چند نقطه نيست. تمام 
كشــور با آن دســت وپنجه نرم مي كند. 
خشكسالي قلب زاگرس سبز را هم نشانه 
گرفته اســت. وقوع توفــان گردوغبار و 
كاهش شــديد منابع آب و كشاورزي در 
دشــت هاي ممنوعه زاگرس، شمارش 
معكوس تبديل شدن زاگرس به منطقه اي 

بياباني و خشك است.
افزايش دما، بادهاي شديد، رطوبت نسبي 
پايين، مدت زمــان و ويژگي هاي بارش 
و حتي شــدت و مدت بارندگي و شروع 
و پايان آن، نقش مهمــي در وقوع پديده 
خشكسالي اين منطقه دارند. اين پديده 
در زاگرس از يك دهه پيش بروز و ظهور 
پيدا كرد و موجب خشك شدن سفره هاي 
آب زيرزميني شــد. قلب زاگرس اما در 
چهارمحال وبختياري مي تپد كه امسال 
رتبه دومين استان خشــك كشور را از 
نظر كاهش بارش كسب كرد و حدود 22 
درصد كاهش بارش نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته در اين استان ثبت شد.
مهدي پژوهش، رئيس دانشــكده منابع 
طبيعي دانشگاه شــهركرد چندي پيش 
با بيان اينكه طي 60 ســال گذشــته در 
چهارمحال وبختياري مديريت منابع آب 
به خوبي انجام نشده است، گفت: به علت 
حضور برخي مديــران غيرمتخصص در 
حوزه هاي آبي، منابع آب زيرزميني تخليه 
شد. به طوري كه ميزان ورودي و خروجي 
آب بــه آب هاي زيرزمينــي برهم خورد 
و موجب خشك شــدن ســفره ها شد و 
اكنون با توجه به شرايط ايجاد شده به فكر 

عميق كردن چاه ها افتاده اند.
كارشناســان محيط زيســت تنهــا راه 
برون رفــت از ايــن بحران را معيشــت 
جايگزين براي زاگرس نشينان مي دانند؛ 
نســخه اي كه سال هاســت فقط روي 

كاغــذ مانــده و در بحــث و جدل هاي 
محيط زيستي مطرح مي شود و هيچ گاه 

اجرايي نشده است.
يوســف فرهــادي بابــادي، فعــال 
محيط زيســت و مدير انجمــن مردمي 
حمايت از زاگرس مهربان در گفت وگو با 
همشهري در اين باره مي گويد: »هم اكنون 
در ايــران بيش از 320دشــت ممنوعه 
وجــود دارد كه به علت ســوءمديريت و 
سياست هاي اشــتباه به محل كشاورزي 
بوميــان منطقه تبديل شــده اســت. 
دامنه هــاي زاگــرس نيز از ايــن قاعده 

مستثني نيستند.«
فرهادي ادامه مي دهد: »هر روز شــرايط 
دشــت هاي ممنوعه كشــور بحراني تر 
مي شود. اين مناطق با وجود كاهش شديد 
سفره هاي آب زيرزميني و افت شديد آب 
به زير كشت مي روند. در قلب زاگرس در 
استان چهارمحال و بختياري نيز 10دشت 
ممنوعه وجود دارد كه زاگرس نشــينان 
در آن كشاورزي مي كنند! اين در حالي 
است كه دشت سفيددشت 25متر، دشت 

خانميرزا 24متر، دشت شهركرد 17متر، 
بروجن 9متر و فرادنبه با 13متر كاهش 

منابع آب هاي زيرزميني روبه روست.«
اين روزها نه تنها دشت ها بلكه بلوط زارهاي 
زاگرس هم روز و شب آرام ندارند. درختان 
كهنسال قطع مي شوند، جزغاله مي شوند 
تا تبديل به يك پول ســياه شوند. سال 
گذشته بيش از 350هزار كيلوگرم زغال و 
هيزم تنها در استان چهارمحال و بختياري 
كشف شــد. 70 درصد درختان جنگلي 
زاگرس گونه ارزشــمند بلوط  است و به 
ثمر نشســتن يك درخت بلوط به عنوان 
گونه غالب جنگل هــاي زاگرس حداقل 
40 سال زمان مي برد. اين در حالي است 
كه كوره هاي بلوط سوزي همچنان روشن 
اســت. در كنار كوره هاي زغال، تخريب 
و به آتش كشــيدن جنگل براي كشت و 
زرع و همچنين چراي بيــش از حد دام، 
درختان بلوط را به ورطه نابودي كشانده 
است. فرهادي در اين باره مي گويد: عمده 
مشكالت زاگرس نشــينان كه به نابودي 
جنگل هاي زاگرس منجر شــده، فقر و 

مشكالت معيشتي است.
به گفته  اين فعال محيط زيست زاگرس، 
»اشتغال زايي و ايجاد درآمدي كه متكي 
به جنگل و دشت هاي زاگرس نباشد، تنها 
راه نجات اين منطقه است. دشت نشينان 
و جنگل نشــينان زاگــرس درآمدي به 
جز كشــاورزي، دامداري و زغال كردن 
بلوط ها ندارند و بايــد جايگزيني براي 
معيشــت آنها ايجاد كرد تا جنگل ها و 
دشت ها در آتش  تأمين زندگي نسوزند 

و تخريب نشوند.«
اين فعال محيط زيست مهم ترين راه حل 
ممكن را تغيير معيشت ساكنان زاگرس و 
جايگزين كشاورزي سنتي در اين منطقه 
مي داند. او مي گويــد: »وقتي صحبت از 
معيشت جايگزين براي ساكنان زاگرس 
مي شــود، مهم ترين نكته رويكردها در 
مورد توســعه اين روش است. معيشت 
جايگزيــن را مي توان در قالب توســعه 
طرح هــاي جديد بــراي كشــاورزي و 
دامپروري ديــد و همچنيــن مي توان 
معيشت را در قالب مشــاغل جايگزين 

فعاالن محيط زيست: نجات طبيعت زاگرس در گرو تأمين معيشت جايگزين براي زاگرس نشينان است

گزارشغم نان بر شانه هاي خشكيده زاگرسخبر

روزملــي محيط بــان به دليــل 
برگزارنشدن جلسه شوراي عالي 
فرهنگ، امسال به تقويم رسمي 
كشور وارد نشد. اما در اين روز از محيط بانان نمونه ملي و فرماندهان 

يگان حفاظت و خانواده 2 محيط بان شهيد زنجان تقدير شد. 
به گزارش همشهري، عيســي كالنتري، رئيس سازمان حفاظت 
محيط زيست درحالي كه  ماه آينده پُست خود را تحويل مي دهد، در 
مراسم بزرگداشت روز ملي محيط بان با اعالم افزايش 115درصدي 
دريافتي محيط بانان در 3سال اخير، گفت: محيط زيست بدون كار 
فرهنگي قابل حفاظت نيست و اگر همه ملت محيط بان نباشند با 
حدود 4ميليون محيط بان هم نمي توان محيط زيست را حفظ كرد. 
او اعالم كرد؛ امروز در محيط زيســت امضاي طاليي نداريم چون 

موضوع محرمانه اي وجود ندارد.
او گفت: رئيس جمهور از من خواســت اين سمت را بپذيرم. چون 
خسته شده بود كه دستگاه هاي اجرايي ســال ها براي پروژه هاي 
بزرگ منتظر دريافت جواب از سازمان حفاظت محيط زيست بودند. 
ما نيز 260طرح بالتكليف را ظرف 4 ماه تعيين تكليف كرديم. 15 تا 
20درصد اين طرح ها نيز رد و با اجراي مابقي موافقت مشروط شد. 
از همكاران نيز خواستم بدون توجه به مسائل سياسي طرحي كه در 
راستاي توسعه پايدار و حفظ محيط زيست باشد را در كمترين زمان 
بررسي و داليل موافقت يا مخالفت را شفاف اعالم كنند. كالنتري 
معتقد است؛ اگر مديران كشــور10درصد از تفكرات مقام معظم 
رهبري را داشتند، مشكل محيط زيستي در كشور وجود نداشت. 
او مي گويد: به دليل همين مشكل نمايندگان مجلس در سال 90، 
قانوني به تصويب رساندند كه معدنكاوان، بدون مجوز در مناطقي 
غير از مناطق چهارگانه، هر باليي خواستند بر سر سرزمين بياورند 
و پاسخگو هم نباشند. درحالي كه هيچ جاي دنيا چنين نيست و اگر 
فرهنگ و آگاهي عمومي باال بوده و شهروندان از حقوق شهروندي 

مطلع باشند، چنين اتفاقي نمي افتاد. 
عيسي كالنتري مهم ترين چالش نسل آينده را نبود آب اعالم كرد و 
گفت: با ادامه اين روند از سال 1415آب براي نسل بعد باقي نخواهد 
ماند. اگر هوا آلوده باشد، مي توان با برنامه ريزي مشكل را طی 6 ماه 

رفع كرد. اما اگر آب تمام شود كاري نمي توان كرد. 
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست از تالش محيط بانان براي 
آبرساني به آبشــخورها در مناطق حفاظت شده از 100كيلومتر 
دورتر خبر داد و گفــت: آب آنها را نيز برداشــته ايم. او به پروژه 
احداث 2 جاده در البرز مركزي بدون مجوز زيست محيطي اشاره 
كرد و گفت: برخي نمايندگان با نفــوذ در مجلس بودجه هايي را 
براي احداث جاده در نقاطي كه محلي از اعراب ندارد مي گيرند و 
آن مديركل محيط زيست كه اجازه چنين كاري داده است بايد 

محاكمه شود. 

محيطزيستايران
با4ميليونمحيطبانهمحفظنميشود

زهرارفيعي
خبرنگار

رصدآنالينباغوحشها

ســامانه اطالعات بــاغ وحش هــا در حال 
راه اندازي است. با اجراي اين سامانه اطالعات 
جانوران به صورت آنالين قابل مشاهده خواهد 
بود. به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
شهاب الدين منتظمي، مديركل دفتر حفاظت 
و مديريت حيات وحش ســازمان حفاظت 
محيط زيست درباره  اجراي دستورالعمل ها 
و نظــارت بــر باغ وحش ها گفــت: نظارت 
بر باغ وحش هــا به صورت ماهانه براســاس 
دســتورالعمل هاي جديد از ســال99 آغاز 
شده است، اما با شــروع بيماري كوويد-19 
اصلي ترين بخش درآمد باغ وحش ها تعطيل 
و با اين شرايط اجراي نظارت بر باغ وحش ها 
كند شده است. وي با اشــاره به اينكه شرط 
تبادل حيوانات و پرندگان بين باغ وحش ها 
اجراي دستورالعمل ها اســت، تصريح كرد: 
تعداد دقيــق باغ وحش ها و بــاغ پرندگان با 
مجوز رسمي 75مركز است، با پيگيري هاي 
انجام شــده درصدد اجراي سامانه اطالعات 
باغ وحش ها هســتيم. با اجراي اين سامانه 
اطالعات جانــوران به صــورت آنالين قابل 
مشاهده اســت. منتظمي با اشــاره به اينكه 
در اين ســامانه اطالعات حيوانات شامل نوع 
گونه ها، تعداد، بارداري، بيماري، ميزان سن 
و آخرين بازديد كارشناسان مشخص خواهد 
بود، گفت: با وجود ســامانه اطالعات آنالين 
درصورت تلف شــدن يك گونه با ســن باال 
متوجه علت تلف شــدن آن به خاطر كهولت 
ســن خواهيم شــد. مديركل دفتر حفاظت 
و مديريت حيات وحش ســازمان حفاظت 
محيط زيست همچنين در مورد مدت زمان 
نگهداري گونه هــا يا آزادســازي آنها گفت: 
حيوانات نگهداري شده در باغ وحش ها قابل 
رهاسازي نيستند و پس از تكميل ظرفيت باغ 
وحش ها بايد به يك بــاغ وحش ديگر واگذار 
يا منتقل شــوند. وي ادامه داد: هر باغ وحش 
محدوديتي در نگهداري تعداد گونه ها دارد و 
بايد با مديريت و هدف مشخص بحث تعديل 
جمعيت را نيز درنظر گيرنــد، ترجيح ما در 
مورد مازاد گونه هاي غيربومي خروج از كشور 
اســت و درصورت انتقال به شهر ديگر مجوز 

انتقال صادر نمي شود.

درنظر گرفت كه در زمينــه  انرژي هاي 
خورشــيدي و پاك فعاليــت مي كنند. 
به عنوان مثال، در دشــت هاي ممنوعه 
زاگرس مانند دشــت سفيددشت كه در 
استان چهارمحال و بختياري قرار دارد و 
به شدت با كاهش سفره آب هاي زيرزميني 
مواجه است، ظرفيت بسيار بااليي براي 
ايجاد انرژي هاي تجديدپذير وجود دارد. 
مي توان در اين مناطق مزارع خورشيدي و 
بادي و تركيبي از اين دو ايجاد كرد كه هم 
به معيشت ساكنان كمك مي كند و هم 
به طبيعت آسيب نمي رساند. با اين روش 
به راحتي مي توان معيشت زاگرس نشينان 
را از كشــاورزي و دامــداري به ســمت 
بهره برداري از انرژي هاي خورشــيدي 

سوق داد.«
 فرهادي بــا تأكيد بر اينكــه همه اينها 
برنامه هايي است كه بايد در سطح كالن 
انجام شــود، مي گويد: »اينطور نيســت 
كه ســاكنان زاگرس تصميم بگيرند كه 
ديگر در مناطق ممنوعه كشاورزي نكنند. 
اين اقدامي اســت كه توسط تشكل هاي 
كشــاورزي، نمايندگان محيط زيست و 
دولت قابل اجراســت. متأسفانه به دليل 
تحريم ها و در پي آن عدم ورود تكنولوژي 
به كشور و عدم توانايي در ايجاد مشاغلي به 
جز كشاورزي، در چند سال گذشته همه 
فشارها و بارها بر دوش حوزه كشاورزي 
بوده و گويا دولتمــردان راه چاره اي جز 
توليد بيشــتر در حوزه كشاورزي ندارند. 
اگر قرار اســت اقدامي صورت گيرد بايد 
از ســمت حاكميت و دولت باشــد. رفع 
تحريم ها يك برنامه اســتراتژيك براي 
خروج از اين بحران است. دراين صورت 
مي توان به تغيير معيشت زاگرس نشينان 
و نجات طبيعت خوش بيــن بود؛ چراكه  
به علت بافت عقب مانده كشــاورزي در 
كشــور، ما قابليت اين را نداريم كه حوزه 
كشاورزي را نوســازي كنيم. همچنين 
وزارت جهادكشــاورزي از ابتدا رويكرد 
آموزش محور براي جوامع محلي نداشته 
اســت. در نتيجه در بافت هاي سنتي با 
توجه به شــرايط تحريم و سياست هاي 
اين وزارتخانه، عمال امكان هيچ گونه تغيير 
معيشتي در دشــت هاي ممنوعه و قلب 
زاگرس وجــود ندارد و زاگــرس هر روز 
خشــك مي شــود و بيابان در انتظار آن 

است.«

محمدصادقخسرويعليا
خبر نگار
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   زودگذر است؟
بانك مركزي چين در بيانيه اي كه در وب سايت رسمي اين بانك منتشر شد، اعالم كرد: »معامالت ارزهاي ديجيتال 
و فعاليت هاي سوداگرانه، نظم عادي اقتصاد و سيستم مالي را مختل كرده است. اين ارزها خطرات انتقال غيرقانوني 
دارايي ها از طريق مرز و فعاليت هاي غيرقانوني مانند پولشويي را افزايش مي دهند.« از سوي ديگر همانگونه كه 
چندي پيش اعالم شده بود، چين در تالش براي راه اندازي ارز ديجيتال اختصاصي خود، يعني يوان ديجيتال 
)e-yuan( است. عالقه مندان به بيت كوين در حال مقايسه وضعيت ارزهاي ديجيتال در گوگل هستند كه قيمت 
سهام آن پس از تحريم در چين در سال2010همچنان در حال شكوفايي بوده است. آنها مدعي شده اند، چين 
درخصوص رمزارزها غفلت مي كند و اين خود يك خطر مثبت براي آنها در بلندمدت خواهد بود كه در مجموع 

اين به سود آمريكاست.

 شايد در عصر ديجيتال كه عمده كارهاي 
روزمــره و اداري مردم از طريق شــبكه فناوري

اينترنت، اپليكيشن ها و سامانه ها انجام 
مي شــود، چيزي ناراحت كننده تر از قطعي سيستم در 
مراكز خدماتي نباشد. تقريبا همه كساني كه تاكنون به 
كارگزاري هــاي تاميــن اجتماعــي، پليــس + 10، 
نمايندگي هــاي اپراتورهاي ارتباطــي، بانك ها، دفاتر 
پيشخوان و بســياري ديگر از مراكز خدماتي مراجعه 
كرده اند، حداقل يك بار با اين مسئله مواجه شده اند. اين 
در حالي است كه قطعي مقطعي سيستم، اين باردر روز 
جمعه گذشته در انتخاباتي رخ داد كه قرار بود بخشي از 
فرايند آن، ازجمله احراز هويت، به صورت الكترونيكي 
برگزار شود. اين موضوع باعث شد تا برخي از نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي ازجمله نماينده خميني شهر، 
روز دوشنبه گذشته، در صحن علني مجلس به اين اتفاق 
اعتــراض كنــد. در ادامــه هــم رئيس مجلــس از 
كميسيون هاي اصل 90و شوراها و امور داخلي مجلس 
خواست كه اين موضوع را پيگيري و گزارش آن را تهيه 
كنند. كارشناسان و متخصصان رايانه، قطعي سامانه ها و 
سيســتم هاي الكترونيكي را امري عادي مي دانند كه 
ممكن است در هر شرايطي اتفاق بيفتد، اما آنچه از نظر 
برخي، مهم تر از قطعي سيستم است، نبود اراده اي براي 
جلوگيري از تكرار چنين مشكالتي است. بنابراين عالوه 
بر مشــكالت فني دخيل در قطعي سيســتم ها، نقش 
مديريت در قطع نشدن ســامانه ها يا كوتاه بودن زمان 

اختالل يا قطعي، نكتــه اي كليــدي، تعيين كننده و 
غيرقابــل چشم پوشــي اســت. همچنين توســعه 
زيرساخت ها مي تواند به كاهش بروز چنين مشكالتي 

كمك كند.

چرا »سيستم قطع است«؟
 »سيستم قطع است« جمله اي است آشنا براي هر كسي 
كه سر و كارش به سازمان ها و ادارات دولتي افتاده باشد. 
متصدي ارائه دهنده خدمــات هم معموال براي توضيح 
درباره علت قطعي سيســتم و پيش بينــي زمان رفع 

مشكل، از دانش فني الزم برخوردار نيست.
ايليا وكيلــي كه متخصص فني حوزه رايانه اســت، در 
گفت وگو با همشــهري، 4عامل فني عمــده را در بروز 

مشكل در سامانه هاي خدماتي دخيل مي داند.
وكيلي با اشاره به اينكه حجم باالي استفاده همزمان از 
يك سامانه مي تواند باعث اختالل يا قطعي آن سامانه 
شود، مشكالت سخت افزاري، مشــكالت نرم افزاري، 
اختالل شبكه و دانش و تجربه محدود كاربر را به عنوان 
عوامل فني چهارگانه در قطعي سيستم معرفي مي كند. 
اين كارشناس در توضيح اين عوامل مي گويد: »در بخش 
نرم افزار، ممكن است برنامه نويس حجم باالي استفاده 
همزمان از ســامانه را پيش بيني نكرده نباشد. درواقع، 
ممكن است توسعه يك سيستم به وسيله فردي انجام 
شده كه تخصص و تجربه كافي براي توسعه آن را نداشته 
است.«  وكيلي به بخش ســخت افزاري سامانه ها اشاره 
مي كند و مي گويد: »احتمال ديگر در مورد قطعي يك 
سامانه ممكن است به سخت افزار مورد استفاده مربوط 
باشد. به عنوان مثال، ممكن است از سخت افزاري استفاده 

شده كه توانايي و قابليت الزم در هنگام استفاده همزمان 
از آن سامانه را ندارد.«

اين كارشناس فني، قطعي ارتباط شبكه در يك نقطه 
خاص را عامــل احتمالي ديگر در قطعي يك ســامانه 
مي داند و در مورد دانش كاربر مي گويد: »ممكن است، 
اپراتوري كه از ســامانه اســتفاده مي كند، توانايي رفع 
اختالل ايجاد شده را نداشته باشد. به عنوان مثال، اگر 
كارت شــبكه كامپيوتر يك مركز خدمات دهنده دچار 
مشكل شود، احتماال اپراتور سيســتم نمي تواند آن را 

تعويض يا تعمير كند.« 

چه بايد كرد؟
بخشــي از وظايف مديريت به تامين منابع مالي، تهيه 
تجهيزات، توسعه زيرساخت ها و آموزش كاربران مربوط 
مي شود. اگر زمان زيادي براي تعويض يا تعمير يك قطعه 
سخت افزاري صرف مي شود، نقش مديريت تعيين كننده 
است، چرا كه مشكل شناسايي شده، اما به داليلي براي 
رفع اين مشكل اقدامي نشده است. وكيلي در مورد رفع 
مشــكالت با مثال هايي موضوع را روشن مي كند: »اگر 
پيمانكار، تخصص الزم را ندارد بايد پيمانكار متخصص 
جايگزين شود. اگر تكنولوژي مورد استفاده قديمي است 
و جوابگوي خواسته مورد انتظار نيست ضرورت دارد كه 
عوض شود يا ارتقا يابد. اگر كاربر از دانش كافي برخوردار 
نيست بايد آموزش ببيند و اگر سخت افزار مشكل دارد 
لزوم ارتقاي آن حتمي اســت.« عالوه بر اين، او تأكيد 
مي كند كه »ممكن است زيرساخت مناسبي براي يك 
سامانه فراهم نشده و پيش بيني هاي الزم براي زماني كه 

سامانه با مشكل مواجه مي شود، نشده است«.

در جريان برگزاري 
انتخابات سامانه هاي 

رأي گيري مدت كوتاهي 
دچار اختالل شد اما 

چه عواملي باعث قطعي 
سامانه هاي مهم دولت 
الكترونيك مي شوند؟

خبرهاي خوبي از بازار ارزهاي ديجيتال به گوش 
نمي رسد. هر چه هست ناكامي و سقوطي است كه 
اين روزها گريبان اين صنعت و بازار را گرفته و گويا 
روندش همچنان ادامــه دار خواهد بود. به گزارش 
روزنامه اينديپندنت، فعاليــت بازارهاي رمزارز در 
ميان ترس به وجود آمده از مقررات دولت چين به 

طرز چشمگيري كاهش يافته است.

فروپاشي كامل
قيمت بيت كوين و بســياري از ارزهاي ديجيتال 
ازجمله دوج كوين اين روزها روندي بســيار نزولي 
را طــي مي كند و تا ظهــر ديروز به وقــت تهران، 
ارزش يك بيت كوين به 32هزار و 327دالر رسيد. 
دوج كوين نيز بــا 26/55درصد كاهــش بيش از 
19سنت ريزش داشت؛ اين درحالي است كه بامداد 
ديروز )سه شنبه( ارزش يك دوج كوين تا 16/6سنت 
هم پايين آمده بود. اتريوم، دومين رمزارز باارزش 

جهان هم در 24ســاعت 8درصد كاهش 
داشــت و آخريــن قيمــت آن تا 

حوالي ســاعت 13ديروز به 
وقت تهــران، 1889دالر 

بود. جديدترين سقوط 
در بازارهــاي رمــزارز 
به دليــل آن رخ داده 
كه چين اعالم كرده 
اســت، ممنوعيــت 

اســتخراج ارزهــاي 
ديجيتال در اســتان ســيچوان، يعني جايي كه 
پروژه هاي ماينينگ در حال تعطيل شــدن است، 
گسترش خواهد يافت. چين بخش قابل توجهي از 
زيرساخت هاي ماينينگ جهان را در اختيار دارد كه 

زيربناي توليد بيت كوين و ساير ارزهاي ديجيتال 
است؛ بنابراين حتي كوچك ترين پيشنهادي مبني 
بر وارد آمدن فشارهاي نظارتي يا فشارهاي ديگر بر 
اين كشــور مي تواند منجر به نوسان شديد قيمت 
رمزارزها شــود. دولت چين بر اين باور اســت كه 
رمزارز »واقعي« نيست و نبايد به عنوان يك واحد 

پول مورد استفاده قرار بگيرد.

جدي شدن چيني ها
وب سايت سي نت هم در گزارشــي به سقوط بازار 
ارزهاي ديجيتال پرداخته و مي نويسد كه همه  چيز 
به ماه مه ميالدي بازمي گردد؛ زماني كه دولت چين 
تصميم گرفت تا ممنوعيــت قديمي را تأييد كرده 
و شــركت هاي مختلف را از حضور در استخراج و 
فروش ارزهاي ديجيتال منع كند. اين موضوع يك 
فروپاشــي بزرگ را ايجاد كرد، اما عالقه مندان به 
رمزارزها در مقابل اين موضوع تسليم نشدند و اين 
ممنوعيت را چيز جديدي ندانستند؛ قانوني كه در 
سال2013به تصويب رسيده و سپس 
به طور گسترده اي اجرا شده 
اســت. روز دوشنبه اما 
اقدامات انجام شــده 
توســط چين نشــان 
داد كه ايــن قانون با 
جديت بيشتري در حال 
اجرا شدن است. روزنامه 
ســاوت چاينا مورنينگ پست 
نوشت كه بانك هاي كليدي و شركت هاي خدمات 
مالي مانند Alipay در جلســه بانك مركزي چين 
شركت و دستورالعمل هايي درخصوص ممنوعيت 
و محدوديت مبادالت رمزارز دريافت كرده اند. اين 
درحالي صورت گرفت كه مقامات منطقه اي دستور 
دادند 26مركز استخراج ارزهاي ديجيتال در استان 

سيچوان بسته شود. 

روزهاي سياه بازار رمزارز
اقدامات دولت چين، باعث ريزش جدي قيمت ارزهاي ديجيتال شده و نگراني هاي 

بسياري را براي فعاالن اين حوزه ايجاد كرده است دست انداز انتخابات الكترونيك

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

به سوي آينده

 اثربخشي 92درصدي دومين
 واكسن كوبايي 

كوبا از اثربخشــي 92درصدي دومين واكسن 3دوز كوويد-19 
خود به نام »ابداال« در آخرين مرحلــه از كارآزمايي باليني خبر 
داد. به گزارش رويترز، اين خبر چند روز پس از خبر اثربخشــي 
62درصدي ديگر واكسن ساخت اين كشــور به نام سوبرانا2 كه 
درست مثل ابداال نياز به 3دوز تزريق براي ايجاد ايمني كامل دارد، 
منتشر شد. البته محققان مؤسسه فينالي گفته بودند اثربخشي 

62درصدي سوبرانا فقط با تزريق 2دوز ايجاد شده است.
ميگوئل دياز كانل، رئيس جمهور كوبا در اين باره گفت: دانشمندان 
ما در مؤسسه فينالي و مركز مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي با 
گذر از تمام موانــع موجود كه به دليل تحريم هــاي آمريكا بر ما 
تحميل شده است، 2واكسن بسيار اثربخش به ما هديه دادند. اين 

موفقيت در چنين شرايطي شگفت انگيز است.
 ايــن اعالميــه از طــرف شــركت زيســت دارويــي دولتــي
BioCubaFarma كه ناظر بر مؤسسه فينالي،  سازنده واكسن 
سوبرانا2 و مركز مهندســي ژنتيك و بيوتكنولوژي، توليد كننده 

Abdala تأييد شد.
انتظــار مي رود هــردو واكســن  كوويد-19 به زودی از ســوي 
رگوالتورهاي داخلي كوبا، مجوز استفاده اضطراري بگيرند. كوبا، 
كه بخش بيوتكنولوژي آن دهه هاســت واكسن هاي ساخت اين 
كشور را صادر مي كند، هم اكنون  5واكسن كانديدا براي مقابله با 

كوويد-19 در دست توسعه دارد.
دكتر فرانسيســكو دوران، مدير اپيدميولوژي بزرگ ترين جزيره 
كارائيب، روز دوشنبه از هزار و 561مورد ابتالي جديد به ويروس 
كرونا و در مجموع  365/ 169  مورد ابتال و 1170مرگ بر اثر اين 

بيماري خبر داده بود.
تاكنون در حدود يك ميليون نفر از جمعيت 11/2ميليوني ساكن 
كوبا به طور كامل عليه كوويد-19 واكســينه شــده اند. در هاوانا 
پايتخت اين كشور از زمان شروع واكسيناسيون تعداد مبتاليان 
به نصف رسيده است. طبق اطالعات منتشر شده، از يك ماه پيش 
كوبا، كمپين واكسيناسيون در اين كشــور را به عنوان بخشي از 
مطالعات مداخله اي فاز ســوم كارآزمايي با واكســن ابداال آغاز 

كرده است.
برخي از كارشناسان مي گويند كه اين كار، خطرناك بود اما به نظر 
مي رســد كه با روند نزولي ميزان مبتاليان در اين كشور، نتيجه 
داده است. اين روش، كوبا را در موقعيتي قرار داده است كه اعتبار 
علمي خود را بازيابد، ارز مورد نياز خود را از طريق صادرات توليد و 

انگيزه واكسيناسيون را در سراسر جهان تقويت كند.
چند كشور ازجمله آرژانتين،  جاماييكا، مكزيك، ويتنام و ونزوئال 
نسبت به خريداري واكســن هاي مورد تأييد كوبايي اقبال نشان 

داده اند.

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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توليد کنندگان واکســن مي گويندپلتفرم واکســن کودکان، تفاوت 
چنداني با واکسن بزرگســاالن ندارد؛ اگر متوليان مجوز صادر کنند 
همان واکسن بزرگساالن با احتياط براي کودکان هم تزريق مي شود

همشــهري از آخرين مطالعات براي واکسيناســيون 
افراد زير 18ســال عليه کوويــد-19   گزارش مي دهد

نزديك به 5 ماه از آغاز واکسيناسيون در گروه هاي پرخطر 
گذشته اســت، هرچند که به دليل محدوديت هاي واردات 
واکسن و در دسترس قرار نگرفتن واکسن هاي داخلي تنها 
حدود 2 درصد از  بزرگساالن عليه کرونا واکسينه شده اند. 
اما در ميان اين دايره بزرگ، کودکان يعني افراد زير 18سال، 
هنوز در هيچ  جاي فهرست واکسيناسيون قرار نگرفته اند. 
هرچند گفته مي شود ميزان ابتالي آنها نسبت به بزرگساالن 
کمتر است، اما شيوع جهش هاي خطرناك کرونا و درگير 
شدن اين گروه سني با بيماري، بر اهميت ايمن کردن آن، 
افزوده است. در تمام دنيا تنها واکسن تأييد شده براي تزريق 
به رده سني 12تا 15سال فايزر است و آنها عالوه بر اين رده 
سني مشغول کار و آزمايش باليني روي گروه هاي سني 2 تا 
11سال هم هستند. چين هم اواسط خرداد مجوز استفاده 
اضطراري داخلي واکسن سينوواك براي کودکان و نوجوانان 
3تا 17 ساله را تأييد کرد. اما در ايران با وجود صدور مجوز 
اضطراري تزريق عمومي هنوز واکسني براي کودکان وجود 
ندارد. البته کوبايي ها هم که قرار است واکسن مشترك شان 
با انستيتو پاستور تا چند روز ديگر در ايران مجوز اضطراري 
مصرف دريافت کند به تازگي فــاز دوم کارآزمايي باليني 
ترزيق واکسن براي زير 18ســاله ها را آغاز کرده اند و بر اين 
اساس پاستوري ها چشم به پايان تحقيقات کارآزمايي هاي 
باليني کوبا دوخته اند تا درصورت دريافت مجوز از سازمان 
غذا و دارو احتماال پروژه مشترك توليد واکسن کرونا با کوبا 
را براي واکسن هاي کودکانه ترقي دهند. ديگر واکسن هاي 
ايراني اما هنوز براي توليد واکسن کودکان وارد فاز عملياتي 
نشده اند؛ البته طرح هاي مطالعاتي آنها روي ميز قرار دارد. فاز 
مطالعاتي واکسن کووايران برکت براي کودکان از 2هفته ديگر 

درصورت دريافت مجوز آغاز خواهد شد و ديگر واکسن هاي 
ايراني هم اکنون که در فاز اول و دوم کارآزمايي باليني قرار 
دارند، تا تكميل شدن تحقيقات در فاز سوم اقدامي در اين 

زمينه انجام نخواهند داد.

  واكسيناسيون كودكان با واكسن كوبايي - ايراني
توليدکننده هاي داخلي واکسن کرونا  مي گويند تا پيش 
از اين واکسيناســيون کودکان در اولويــت نبود، اما حاال 
با جهش هــاي جديد و افزايــش آمار ابتــالي کودکان، 
توليد کننده ها در حال بررســي واکســن هاي مربوط به 
اين گروه هستند. از ميان واکسن هايي که در ايران توليد 
مي شود، واکســن کوبايي، براي واکسيناسيون کودکان، 
چندين گام جلوتر اســت. براســاس اعالم هفته گذشته 
کيانوش جهانپور، سخنگوي سازمان غذا و دارو، کارآزمايي 
باليني واکسن کوبايي - ايراني براي گروه سني 5 تا 17سال 
در کوبا در حال انجام است. او در توييتي، از تزريق واکسن 
ســوبرانا )در ايران با نام پاســتوکووك( براي يك کودك 
کوبايي در قالــب کارآزمايي باليني خبــر داد. در اين باره 
احســان مصطفوي، مدير پروژه کارآزمايــي باليني فاز 3 
واکسن کروناي مشترك ايران و کوبا به همشهري مي گويد: 
»در ارتباط با واکسن مشترك ايران و کوبا مطالعات روي 
کودکان در کشور کوبا در حال انجام است.« به گفته او، با 
پايان فاز يك و 2، اجراي فاز3 کارآزمايي باليني هم در کوبا 
انجام مي شود و اگر نتايج نهايي فاز 3 و البته 2فاز قبل از آن 
به دست آيد، درصورت تأييد ســازمان غذا و دارو و مراجع 
ذيصالح امكان استفاده از اين واکسن براي کودکان ايراني 

وجود خواهد داشت.

 واكسن ايراني كودكان؛  احتماال از مهر 
حاال در کنار واکســن ايراني - کوبايي، واکسن کووبرکت 
هم  در مسير توليد واکســن براي گروه سني زير 18سال 
قرار گرفته اســت. محمدرضاصالحــي، مجري مطالعات 
باليني واکسن ايراني کووبرکت هم در اين باره به همشهري 
توضيحات بيشــتري مي دهد: »در دنيا هنوز واکسن هاي 
تأييد شده زير 18سال نداريم اما دو، سه کارآزمايي باليني 
در رده سني 12 تا 16 و 12 تا 18سال در حال انجام است. 
ما هم در ايران براي واکســن کووايــران برکت پروپوزال 
واکسن کودکان را نوشته ايم و اميدواريم در يكي دو هفته 
آينده طراحي و مطالعه اين واکسن را آغاز کنيم. اگر بتوانيم 
مصوبه وزارت بهداشت را دريافت کنيم، تكميل مطالعات و 
کارآزمايي حدود 3 ماه زمــان مي برد. درصورتي که نتايج 
تأييدکننده بي خطر بودن و مؤثر بودن واکسن در جميعت 
کمتر از 18سال باشد، از اواخر تابستان واکسيناسيون اين 
سن را آغاز مي کنيم.« صالحي بر واکسيناسيون اين گروه 
سني با توجه به شلوغي مدارس، تأکيد مي کند و مي گويد: 
»نكته مهمي هم که وجود دارد اين اســت که در پلتفرم 
واکسن هايي )نه درباره کرونا( که در گذشته تحقيقات روي 
آنها انجام شده، براي زنان باردار و سن مورد بحث ما ايمن 
و بي خطر بوده است و بر اين اســاس ما اميدواريم که اين 
دستاورد درباره کوويد-19هم تكرار شود. البته تا پيش از 
قطعي شدن واکسن براي اين گروه، بايد همان پروتكل هاي 
قبلي، مانند برگزاري کالس هاي مجازي، استفاده از فضاي 
باز براي تشكيل کالس ها، استفاده از ماسك  و رعايت فاصله 
اجتماعي با جديت رعايت شود.« صالحي در ادامه ، درباره 
نبود مطالعات براي توليد واکسن 7 تا 12ساله ها، 2نكته را 

يادآور مي شود؛ اول اينكه بيشتر کودکان حتي اگر هم مبتال 
شوند، از نوع خفيف خواهد بود. دوم  ، اگر بخش عمده اي از 
جامعه، واکسينه شوند، عمال کودکان هم کمتر تحت تأثير 

قرار خواهند گرفت و در شرايط ايمني قرار مي  گيرند.

ميزان واكسيناسيون بزرگساالن، تكليف مدارس را 
روشن مي كند

آمارها نشان مي دهد ميانگين ابتالي کودکان به کرونا 1.7 تا 
2درصد است و کمتر از نيم تا 2درصد کودکان در  آي سي يو 
بستري مي شوند. ستاد عمليات مديريت بيماري کرونا در 
تهران هم چندي پيش اعالم کرد بيشــترين ميزان ابتال 
در گروه سني زير 18سال مربوط به پسران 15 تا 17سال 
است، اما بيشترين موارد بســتري معموال در کودکان زير 
10سال اتفاق می افتد. در اين ميان 77درصد کودکان زير 
10سال که در بيمارستان هاي تهران به علت کرونا بستري 
شدند، بيماري زمينه اي داشتند. با اين همه اين گروه سني 
را ناقالن کوچك کرونا مي شناسند.  تا جايي که تحقيقات 
نشان مي دهد، کرونا از کودکان و نوجوانان 10تا 19 ساله به 
سادگي قابل انتقال   به بزرگساالن است.   حاال در شرايطي 
که هنوز واکسيناسيون جدي براي اين کودکان در دستور 
کار نيست، مسئوالن کشوري تصميم گرفته  اند   با آغاز سال 
تحصيلي جديد، اين گروه سني را که دانش آموز هستند، 
راهي کالس هاي درس کنند؛ دليــل آن را کيفيت پايين 
آموزش از راه دور اعالم کرده اند.  مسئوالن آموزش و پرورش 
بر بازگشــايي مدارس در ســال تحصيلي جديد و حضور 
دانش آموزان در کالس هاي درس تأکيد مي کنند و مي گويند 
اين موضوع مصوبه ستاد ملي مقابله با کروناست. همه اينها 

در شرايطي است که تنها 3 ماه به بازگشايي مدارس مانده، 
هنوز نه درصد زيادي از جمعيت عمومي، واکسينه شده اند 
و نه به طور جدي، واکسيناسيون اين گروه، در دست بررسي 
است. حاال همين موضوع سوالی است که از محمدحسن 
فالح مهرآبادي، معاون تحقيقات و فناوري مؤسسه   واکسن 
و سرم سازي رازي پرسيده مي شود. او مي گويد: »هم اکنون 
نمي توان گفت که بازگشايي مدارس بدون واکسيناسيون اين 
گروه سني، مشكل ايجاد مي کند. بازگشايي مدارس، بستگي 
به کنترل بيماري در سنين باالتر دارد تا کودکان. همه گيري 
کرونا هم اکنون ميان کودکان به  شدت بزرگساالن نيست.« 
او ادامه مي دهد: »درباره مباحثي هم که نسبت به ناقل بودن 
کودکان مطرح مي شود، مسئله مهم تر سالمت خود کودکان 
است. اما اگر واکسيناسيون جمعيت با سن باالتر، به عدد 
مورد انتظار براي رسيدن به ايمني کامل رسيده باشد، شايد 
بتوان کودکان را با احتياط بيشتر به مدرسه فرستاد؛ حتي 

اگر واکسيناسيون آنها انجام نشده باشد.« 

دليل تأخير در توليد واكسن زير 18ساله ها 
از ميان واکسن هاي داخلي، مؤسسه واکسن و سرم سازي 
رازي هم اقداماتي براي توليد واکســن انجام داده است. 
فالح مهرآبادي، به همشهري مي گويد: »براي توليد واکسن 
 افراد زير 18سال، با يك مطالعه که همزمان بحث بي ضرري، 
ايمني زايي و اثربخشي را بررسي مي کند، تحقيقات طي 
مي شود. ايران هم از اين وضعيت مستثني نيست و مؤسسه 
رازي در اين باره، برنامه ريزي هايــي انجام داده و اقداماتي 
براي توليد واکسن  افراد زير 18سال، صورت داده است.« بنا 
بر اعالم فالح  مهرآبادي، پس از ورود واکسن اين مؤسسه به 

کارآزمايي فاز 3، همزمان مطالعه براي توليد واکسن براي 
گروه سني 12تا 18ســال انجام مي شود: »براي اين گروه 
سني معموال همان واکسن بزرگساالن مورد استفاده قرار 
مي گيرد، اگر اثربخشي در بزرگساالن ثبت شده باشد در 
سنين پايين تر هم کارايي دارد. البته نگراني هايي درباره 
عوارض احتمالي براي تزريق واکسن در سنين زير 18سال 
وجود دارد و بايد با احتياط بيشتري نسبت به واکسيناسيون 
اين گروه اقدام شــود. درباره واکسن هايي هم که تاکنون 
به حوزه جمعيت زيــر 18ســال ورود کرده  اند، تغييرات 
چنداني در پلتفرم واکسن گزارش نشده است.« به گفته او، 
با توجه به اينكه در تمام دنيا در مراحل قبلي سنين زير 15، 
16سال کمتر به کرونا مبتال مي شدند واکسني براي تزريق 
به آنها درنظر گرفته نشــد، اما با شيوع کروناي انگليسي، 
گزارش هايي مبني بر شيوع اين بيماري در ميان افراد گروه 
سني زير 18سال هم منتشر شد. از همان زمان شرکت هاي 
بزرگ به سمت واکسيناسيون افراد زير 18سال رفتند. البته 
تا رسيدن به مرحله توليد، بايد مراحل کارآزمايي را سپري 
کند، اما نه به اين صورت که 3فاز کارآزمايي باليني را طي 
کند. او مي گويد: »واکسن هايي که اکنون در دنيا در حال 
استفاده اند، براي جمعيت زيادي تزريق شده اند، بنابراين 
انتظار مي رود واکسن هاي آزمايش شــده براي کودکان، 
خطرات کمتري داشته باشد و مي تواند زودتر هم به نتيجه 
برسد. حاال ســؤال اينجاســت که چرا تمرکز براي توليد 
واکسن بر روی گروه سني 12 تا 18سال است نه افراد زير 
اين سن. فالح در اين باره توضيح مي دهد: »تعداد افراد مبتال 
به کرونا بيشتر در اين رده سني گزارش شده  است. همچنين 
سيســتم ايمني اين رده سني نســبت به زير 12ساله ها 
تكميل تر است و اگر قرار باشد مطالعات بر روی سنين کمتر 

انجام شود، بايد احتياط بيشتري شود.« 

حساسيت هاي توليد واكســن براي كودكان و زنان 
باردار 

يكي ديگر از واکســن هاي توليد داخل، واکســن فخراي 
وزارت دفاع اســت که در مرحله دوم کارآزمايي باليني به 
ســر مي برد. با اين حال، براساس اعالم محمد کريمي نيا، 
معاون قرارگاه پدافند زيستي کشــور  به همشهري، فعال  
آنها برنامه اي براي توليد واکســن براي افراد زير 18سال 
ندارند: »تا زماني که 3مرحله کارآزمايي باليني واکســن 
فخرا تمام نشود، نمي توانيم درباره واکسن کودکان اقدامي 
انجام دهيم، پس از پايان کارآزمايي درباره واکسن کروناي 
کودکان، تصميم گيري مي شود.« کريمي نيا  دباره اينكه 
چرا براي واکسيناســيون کودکان، اقدام جدي از ســوي 
توليدکننده ها صورت نگرفته، توضيح مي دهد: »مطالعات و 
مراحل کارآزمايي هاي باليني بررسي توليد و تزريق واکسن 

به کــودکان و نوجوانان در همه دنيا 
با کمي تأخير صورت مي گيرد. اين 

احتياط درباره زنان باردار هم وجود دارد تا از بروز عوارض 
جانبي بر سالمت و آينده زندگي آنها جلوگيري شود.«
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باغه از شهرزاد تا قور
بهترين سريال هاي شبكه نمايش خانگي

تعداد سريال هاي شــبكه نمايش خانگي كه پخش شده اند نه 
خيلي زياد است و نه اساسا اين داستان سابقه اي طوالني دارد. 
به همين دليل انتخاب دوســتان هم از اين گزينه هاي محدود 

صورت گرفته است. 
طبيعتا بيشــتر انتخاب هــا از بيــن ســريال هايي كه همه 
قسمت هايشــان پخش شــده صورت گرفته و به همين دليل 
سريال »زخم كاري« كه پخش اش به تازگي شروع شده فقط 
يك راي دارد. انتخاب ها هم محدود به چند نام آشــنا شده كه 

اين هم طبيعي است.
15

اين  ۸  نفر
چند چهره مهم سريال هاي نمايش خانگي

كارنامه سريال هاي منتشر شده در شــبكه نمايش خانگي خيلي 
قابل دفاع نيست. راستش نه »متن« قابل دفاع است و نه »حاشيه« 
با آن همه شبهه در مورد شــيوه هاي ورود سرمايه براي توليد اين 
سريال ها. دســت كم در مورد يكي از اين ســريال ها كار از شك و 
شــبهه هم گذشــته و در مورد كيفيت هم اگر از فضاي تبليغاتي 
ساخته شده در فضاي مجازي خارج شويم و به عالم واقعيت بياييم 
و متن را درنظر بگيريم، متوجه مي شــويم كه خيلي با محصوالت 
دندان گيري مواجه نيستيم اما همين سريال ها با همين كيفيت، 

كم و بيش ديده شده اند.
16

رسی ل فا يا سر
 مجموعه هاي شبكه نمايش خانگي

در اين سال ها چه مسيري را طي كرده اند؟
 داستان از دهه80 شروع شد و از زماني جدي شد كه به مرور ميانه تعدادي از مهم ترين چهره هاي فعال 
در تلويزيون با صدا و ســيما به هم خورد. تعدادي از اين چهره ها فعاليت هايشان را در سينما متمركز 
كردند)مهم ترين شــان رضا عطاران( و عده اي هم سراغ سريال ســازي  براي بخش خصوصي رفتند 
)پيشقراول شان مهران مديري(. سريال توليد بخش خصوصي هم قاعدتا بايد در شبكه نمايش خانگي 
عرضه مي شد. گسترش توزيع محصوالت اين شبكه در اواخر دهه80 باعث شد، سي دي و دي وي دي 
فيلم ها و سريال ها عالوه بر ويدئوكلوپ ها در سوپرماركت ها و دكه هاي مطبوعاتي هم عرضه شوند. اين 
اتفاق گرچه بيشتر ويدئوكلوپ ها را ورشكست كرد ولي با عرضه گسترده تر محصوالت شبكه نمايش 

خانگي، تيراژ آنها را هم باال برد. 
14

     از ظهور سريال هاي شبكه 
نمايــش خانگي پانزده ســالي 
مي گذرد ولي رونق يافتن شــان 
به همين چند ســال اخير بازمي گردد. اگر »قهوه تلخ« و در سال هاي 
بعد »شهرزاد« در رونق ســريال ها نقش آفريني كردند، در اين سال ها 
شاهد يك روند شده ايم؛ روندي كه با ظهور پلتفرم ها معنايي تازه يافت. 
پلتفرم ها در توليد و توزيع تحولي ايجاد كردند و مناسبات توليد و پخش 

سريال هاي شبكه نمايش خانگي را وارد مسيري تازه كرد .
  كرونا كه آمد سالن هاي سينما تعطيل شدند و در روزهاي بازگشايي 
هم استقبالي از فيلم ها نشد . جوري كه مي شود گفت در اين يك سال 
و چند ماه عمال ســينمايي در كار نبوده اســت. در دوران دوركاري و 
خانه نشيني طبيعي بود كه سريال ها بيشتر مورد توجه قرار گيرند. وقتي 
سينمايي در كار نيســت و توليد نه دچار وقفه كامل ولي گرفتار ركود 
شده خيلي از فعاالن سينما هم وارد عرصه سريال سازي  شدند . آنچه اين 
روزها شاهدش هستيم فقط نوك كوه يخ است و سريال هاي پرتعدادي 

در مراحل مختلف توليد قرار دارند.
    سريال ها بعد از ظهور پلتفرم ها هم در دسترس تر شده اند و هم ظاهراً 
مخاطبان بيشتري يافته اند. مسئله اصلي هم ورود سرمايه به اين بخش 
است كه درباره اش داستان هاي زيادي به گوش مي رسد.  اينكه هزينه 
توليد برخي سريال ها تعمدا باال مي رود و اينكه در عصر تحريم و ركود 
اين بازار پررونق شده است، قابل تحليل است  . گردش مالي در اين زمينه 
خيلي شفاف نيست و گاهي به نظر مي رســد توجيه اقتصادي چنداني 
هم براي برخي ســريال ها كه عمال كار را به ريخت و پاش رســانده اند 
وجود ندارد. درســت در روزهايي كه عده اي از ورشكستگي سينماي 
ايران مي گويند در حوزه ســريال، رونقي نســبي برقرار است. در مورد 
دستمزدهاي غيرمتعارف هم داستان هاي زيادي به گوش مي رسد كه 
اگر حقيقت داشته باشند مورد مشــكوك ورود سرمايه به اين عرصه را 
مشكوك تر مي كند. همه ما ماجراي سريال شهرزاد را به خاطر داريم  و 
مي گويند سرمايه هايي از اين جنس همچنان در حوزه توليدات هنري، در 
حال گردش است. قاعدتاً بدون سند نمي توان ادعايي را مطرح كرد ولي 
كنار هم گذاشتن برخي از قطعات پازل حضور اسپانسرها، شائبه هايي را 

به وجود مي آورد كه از بين بردنشان نياز به شفافيت دارد  .
    در سريال هاي شبكه نمايش خانگي فضا از تلويزيون و حتي سينما 
بازتر اســت. اين باز بودن فضا، ابتدا با نوعي ذوق زدگي همراه شــد كه 
نتيجه اش نمايش گسترده مصرف مواد مخدر و روابط عاشقانه اي بود كه 
گاهي از مثلث عشقي هم عبور و به ذوزنقه مثال عاشقانه منجر مي شد. اين 
فضا گرچه كمي كنترل شد اما آنچه همچنان پابرجا ماند، سناريوهايي 
كم مايه و كم كشش و فقدان فعل كارگرداني در بسياري از مجموعه ها 
بود . ضعف مفرط چند سريال شــبكه نمايش خانگي، حسي از بنداز در 
رويي را القا مي كرد و نشان مي داد خيلي وقت ها صرف وجود سرمايه و 

سلبريتي براي راه افتادن چرخ توليد سريال كفايت مي كند  .
   اين روزها سريال »مي خواهم زنده بمانم« واكنش هايي را برانگيخته و 
حساسيت ها باعث كنجكاوي عمومي بيشتر شده و سريال »زخم كاري« 
هم در همين چند قسمت اول، بازار مخالفت و موافقت را داغ كرده است. 
محصولي كه در فضاي مجازي منتشر مي شــود و واكنش هايي كه در 
همين فضا به نمايش درمي آيد و داستان ريويووها و كامنت ها، قضاوت را 
كمي دشوار مي كند . آنچه در فضاي مجازي ديده مي شود الزاما منطبق با 
عالم واقعيت نيست. براي بررسي بازتاب انتقادي آثار هم نمي شود خيلي 

به اين بازار آشفته كامنت و ريويوو دل خوش كرد.
    سريال فارسي هنوز در ابتداي راه قرار دارد و اين داستان همچنان 
آبستن اتفاقات و حوادث تازه اســت  . در حد و مقدور و ممكن بخشي از 

داستان سريال سازي  براي شبكه نمايش خانگي را مرور كرده ايم. 
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عصر سريال
با تعطيلي و افول سينما در دوران كرونا مجموعه ها جاي فيلم هاي سينمايي را گرفتند

تجمالت، عشق و خط قرمز 

    نگاه اول: توليد در شبكه نمايش خانگي در سال هاي 
اخير، پرحاشيه و پر از شــايعه و خبرهاي جنجالي بوده 
كه معموال از ســوي تهيه كنندگان و دست اندركاران اين 
پروژه ها تأييد نشده است. اتهام مالي همواره سايه اي بر سر 
اين توليدات بوده كه اغلب شان كيفيت نازل دارند. در يك 
دهه اخير و با رشد سريال سازي  در شبكه نمايش خانگي، 
تعداد آثاري كه قابل توجه بوده و تماشاگران واقعي پرشمار 

داشته اند از انگشتان يك دست تجاوز نمي كند.
ستاره ها و چهره هاي بسياري پايشان به اين سريال ها باز 
شده و بيش از تماشاگران آنها از توليد اين سريال ها منتفع 
شده اند. اغلب اين ســريال ها با توجه به محدوديت هاي 
فراوان تلويزيــون، تالش كرده انــد در فــرم و محتوا از 
سريال هاي تلويزيون فاصله گرفته و از طريق پرداختن به 
سوژه ها و روابطي كه راه به تلويزيون ندارند، تماشاگر جذب 
كنند. بعضي از اين آثار كه متاثر از ســريال هاي محبوب 
ترك ساخته مي شوند عناصر تكرارشونده و آشنايي دارند. 
روابط عاشقانه چند ضلعي، نمايش زندگي هاي لوكس و 
مرفه كه با وضعيت عمومي جامعه در تناقض است. نزديك 
شــدن به دواير ملتهب و به تصوير كشيدن مواردي مثل 

اعتياد يا پرداختن به موضوع خيانت و...
نبايد فراموش كرد مشــكل اين ســريال ها اين است كه 
در فضــاي رقابتي و حرفه اي توليد و توزيع نمي شــوند و 
خيلي زود تبديل به دكاني براي كسب درآمد و پولشويي 
شده اند. سريال ها با ســرمايه هاي مشكوك توليد شده و 
به تازگي حتي در آمارســازي درباره جذب مخاطب هم، 
بيننده را فريب مي دهند تا از طريق تبليغات و سندسازي 
تماشاگر پيدا كنند. شبكه نمايش خانگي، مي توانست خأل 
سريال ســازي  در ايران را جبران و استعدادهايي نوظهور 
در اين زمينه معرفي كند، اما متأسفانه وسوسه سود مالي 
و منفعت طلبي همه  چيز را به حاشــيه برد. مسيري كه با 
»شهرزاد« شروع شده بود به »هم گناه«، »مي خواهم زنده 
بمانم« و »ملكه گدايان« رسيده است اما اين چند سريال، 
در برابر انبوهي آثار غيرقابل تحمل و ضعيف نشان دهنده 
آشفته بازاري اســت كه در آن، فقط تهيه كننده و بعضي 
عوامل سود مي برند و ضربه هايي كه اين توليدات سخيف 
و ســطحي به فرهنگ و حتي ذائقه تماشــاگري مي زند 
كه به قصد سرگرمي پاي اين ســريال هاي پيش پا افتاده 

مي نشيند، جبران ناپذير است.

   نگاه دوم: در دل همين فضاي تكراري و رخوت آلود، 
چند نقطه عطف و چند سريال خوب و ديدني ظهور كرده 
است. پس از شهرزاد كه البته فصل دوم و سوم آن، كيفيت 
فصل اول را نداشــت و بازي خيره كننده علي نصيريان و 
شهاب حســيني و حضور دلنشــين ترانه عليدوستي در 
نقشي خاص و كمتر نوشته شده، از آن در ياد مانده است. 
در مي خواهم زنده بمانم )شهرام شاه حسيني( با قصه اي 
جذاب و كمتر روايت شــده روبه روييم. بــا صحنه آرايي 
خوب و باورپذير از اواخر دهه60 و اوايل دهه 70تهران، با 
بازيگراني كه در بهترين حالت خود هستند. علي شادمان 
جوان و آناهيتا درگاهي، امير نوروزي، پدرام شريفي، سحر 
دولتشاهي و بابك كريمي بدون جايگزين به نظر مي رسند. 
حامد بهداد يك نقطه عطف فراموش نشدني به كارنامه اش 
افزوده و آزاده صمدي از كليشــه زن جلف و اغواگر خارج 
شده و در قالب زني مقتدر و خاص، حضوري متفاوت دارد. 
ملكه گدايان )حسين سهيلي زاده( قصه گوست و بي ادعا. 
سريالي شسته و رفته كه از كارهاي قبلي سهيلي زاده فاصله 
دارد. زوج باران كوثري و آرمان درويش دوســت داشتني 
و رابطه عاشقانه شان پذيرفتني است. محمدرضا غفاري 
و فرزاد فرزين هم در نقش هايشــان باورپذيرند.هم گناه 
)مصطفي كيايي( تصويري از جامعه امروز، روابط سست و 
عشق هاي ويران شده است. اين سريال ساختاري سينمايي 
دارد، تركيب بازيگرانش حرفه اي و تالشــي ســتودني 
براي جذب مخاطب در قالب اثري پركشــش، عاشقانه و 

درگيركننده است.
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سرخ و سیاه
سريال »شهرزاد« همه حسن ها و آسيب هاي سريال هاي نمايش خانگي را 

يك جا به همراه داشت

 1
شهرزاد سريال مثال زدنی و نمونه ای شبکه نمايش خانگی 
است. سريالی که همه حسن ها و خطاها را با هم دارد. از 
روايت جذاب عاشــقانه ای ملتهب و حضور ستارگان و 
جذب مخاطبان بســيار تا حاشــيه های پررنگ توليد و 
داستان سرمايه گذار و تهيه کننده ای که به جرم فساد مالی سر از 

زندان درآورد. شهرزاد هم سرخ است هم سياه.

 2
اينطور که فتحي روايت کرده، ايده شهرزاد 10سال پيش 
به ذهن او خطور کرده؛ زماني که مشغول تماشاي مجدد 
فيلم »عصيان« ساخته ماســاکي کوباياشي بوده است. 
عصيان درباره فئودالي است که همسرش را طالق مي دهد 
و از يکي از سامورايي هاي زيردستش مي خواهد او را به ازدواج پسرش 
درآورد. پس از اين اتفاق، فئودال از تصميمش  پشــيمان مي شود و 
تصميم مي گيرد که همسرش را پيش خود بازگرداند. اين در حالي 
اســت که خانواده ســامورايي حاضر به پذيرش فرمان ارباب خود 
نمي شوند. تغييرات مکرري که فتحي در طرح شهرزاد به عمل آورد در 
نهايت باعث شد چيز زيادي از کوباياشي در متن باقي نماند، جز همان 
ايده اوليه. جالب اينکه فتحي ابتدا قصد داشت شهرزاد را در تلويزيون 
بسازد ولي پس از مدت ها مذاکره در نهايت به اين نتيجه مي رسد که 

شهرزاد را نمي تواند آنطور که دلخواهش است در جايي که بيش از 
دودهه خانه اش بوده کارگرداني کند.

از سال 92 فتحي به همراه نغمه ثميني کار روي طرح شهرزاد و نگارش 
فيلمنامه را آغاز مي کنند. با اين شيوه که طرح هر قسمت توسط فتحي 
به ثميني ارائه مي شود تا او فيلمنامه را بنويسد. وسواس هاي فتحي 
کار را به بازنويسي هاي مکرر مي کشاند. تأثير اين وسواس و دقت را 
بينندگان سريال شهرزاد به خوبي مشاهده کرده اند؛ سريالي که يکي 
از نقاط قوتش تبحر در قصه گويي اســت و خلق شخصيت هايي که 
شناسنامه و هويت دارند. به اين ترتيب شهرزاد، فرهاد، بزرگ آقا، قباد، 
شيرين، آذر، حشمت و... بربستري از قصه اي عاشقانه که زمينه هاي 

سياسيـ  تاريخي آشکاري هم دارد خلق مي شود.

 3
قصه شهرزاد در ســال هاي پس از کودتاي 28 مرداد 
سال 32 روايت مي شود. شهرزاد سعادت، دانشجوي 
رشــته پزشــکي اســت و نامزدش فرهاد دماوندي، 
دانشجوي ادبيات. فرهاد شاعر و روزنامه نگار است و در 
دوران ملتهب پس از کودتا تا پاي اعدام پيش مي رود ولي بزرگ آقا 
او را نجات مي دهد؛ نجاتي که البته يك نتيجه تلخ را به همراه دارد. 
بزرگ آقا که دخترش شيرين بچه دار نمي شود، تصميم مي گيرد 
شــهرزاد به همســري دامادش قباد که برادرزاده اش نيز هست، 
درآيد. از اينجا به بعد قصه عشقي که به فراق مي انجامد در بستري 
از رخدادهاي سياسي و شبکه پيچيده اي که بزرگ آقا در مقام يك 

پدرخوانده ايراني سر کالفش را در دست دارد پيش مي رود. نکته 
اساسي در سريال شهرزاد، استحکام دراماتيك آن است. برخالف 
بســياري از مجموعه هاي ايراني که قســمت هاي زيادي صرف 
مقدمه چيني مي شود، در شهرزاد بيننده از همان يکي دو قسمت 
اول کامال با شخصيت ها و ســير حوادث همراه مي شود. فتحي و 
ثميني از همان شروع داستان مي توانند همه شخصيت ها را توصيف 
کنند؛ هم فضا را به باور بنشــانند و هم قصه را بدون لکنت روايت 
کنند. مايه عاشقانه  اثر به عنوان موتور محرکه درام لحني تغزلي 
به سريال داده و اين اتفاق با ديالوگ هاي آهنگين شهرزاد تشديد 
مي شــود. در دوراني که اين خرافه به غلط جا افتاده که مخاطب 
امروز عالقه اي به ديالوگ هاي آهنگين ندارد و تنها با گفت وگوهايي 
کامال واقع گرا و فاقد لحن شــاعرانه ارتباط برقرار مي کند، حسن 
فتحي و فيلمنامه نويسش، شايد به تأسي از سينماگراني چون علي 
حاتمي و مسعود کيميايي انبوهي از جمالت قصار را مي آفرينند 
که در حافظه تماشاگر ثبت مي شوند؛ ديالوگ هايي چون »من و 
تو تالش کرديم دنيامون رو عــوض کنيم، ولي دنيامون داره ما رو 
عوض مي کنه...« در عين سادگي و قابل فهم بودن، زيبا و همراه با 
صناعت هاي ادبي است، به خصوص اينکه معموال در سريال هاي 
تاريخي - سياسي نوشتن ديالوگ، چالش بزرگي محسوب شده 
است. مي شود از سريال »معماي شاه« مثال زد که تقريبا همزمان 
با شهرزاد پخش اش از تلويزيون آغاز شد و گفت وگو هايش مي تواند 
نمونه مثال زدني ديالوگ هايي باشد که از فرط توضيح واضحات و 
کوشش ناکام در انتقال همه چيز از طريق کالم، لحن به ظاهر جدي 

سريال را به سطح يك کمدي ناخواسته تنزل مي دهد.

 4
سريال شهرزاد، فستيوال بازيگري است؛ مجموعه اي 
از بهترين  بازيگران ســينما و تلويزيــون که در يك 
همنشــيني و همراهي به يادماندني کنار يکديگر قرار 
گرفته اند تا باالترين سطح حضور در سريال هاي شبکه 

نمايش خانگي را رقم بزنند. علي نصيريان، بازيگر نســل طاليي 
تئاتر، سينما و تلويزيون، مثل همه اين سال ها توانسته توانايي هاي 
تازه اي از خود بروز دهد؛ توانايي هايي تازه آن هم پس از گذشت 

نيم قرن فعاليت هنري.
بزرگ آقــا با تمام دقت و ظرافتــي که نويســندگان در پردازش 
کاراکترش صرف کرده اند، بدون اجراي دقيق و استادانه نصيريان 
مي توانســت تبديل به يکــي از هميــن پدرخوانده هاي قالبي 
سريال هاي ايراني شود. مي شود گفت تجربه و وقاري که نصيريان 

با خود به شهرزاد آورده، روي کيفيت حضور بازيگران نسل هاي 
بعدي هم تأثيرگذاشته اســت؛ بازيگراني که البته تعدادي از آنها 
چون شــهاب حســيني از بهترين هاي اين دوران هستند. نقش 
پيچيده و دشوار قباد با اجراي گرم و تصور درست شهاب حسيني 
از کاراکتر، باعث شــده قطب به ظاهر شــر ماجراي عاشقانه اثر، 
باورپذير و حتي ســمپاتيك از کار درآيد، به طوري که مي توان 
گفت بعد از علي نصيريان، بهترين بازي سريال را شهاب حسيني 
ارائه داده است. از ترانه عليدوستي به ندرت مي توان بازي ضعيف 

سريال فارسی 
مجموعه هاي شبکه نمايش خانگي در اين سال ها چه مسيري را طي کرده اند؟

 داستان از دهه80 شروع شد و از زماني جدي شــد كه به مرور ميانه تعدادي از 
مهم ترين چهره هاي فعال در تلويزيون با صدا و سيما به هم خورد. تعدادي از اين 
چهره ها فعاليت هايشان را در سينما متمركز كردند)مهم ترين شان رضا عطاران( و 
عده اي هم سراغ سريال سازي  براي بخش خصوصي رفتند )پيشقراولشان مهران مديري(. سريال توليد بخش خصوصي 
هم قاعدتا بايد در شبكه نمايش خانگي عرضه مي شد. گسترش توزيع محصوالت اين شبكه در اواخر دهه80 باعث شد، 
سي دي و دي وي دي فيلم ها و سريال ها عالوه بر ويدئوكلوپ ها در سوپرماركت ها و دكه هاي مطبوعاتي هم عرضه شوند. 
اين اتفاق گرچه بيشتر ويدئوكلوپ ها را ورشكست كرد ولي با عرضه گسترده تر محصوالت شبكه نمايش خانگي، تيراژ آنها 
را هم باال برد. سي دي رفت كنار پفك و چيپس و شانه تخم مرغ و كمدي هاي ارزان ويوئويي هم فيلم هاي شانه تخم مرغي 
ناميده شدند. در چنين شرايطي بود كه »قهوه تلخ« به بازار آمد و چنان ميان ملت گل كرد كه برخالف رسم مالوف و در 
پاسخ به درخواست مديري، ملت بيشتر نسخه اورژينالش را خريدند تا كپي هاي غيرمجازي كه كنار پياده رو ها عرضه 
مي شد. قهوه تلخ با وجود استقبال گسترده مردم و شــروعي طوفاني، پاياني بسيار نااميد كننده يافت و در واقع پايان 
نيافت. نيمه كاره ماندن اين سريال، نفس شبكه نمايش خانگي را گرفت. وقتي اعتماد مردم سلب شد، تا مدت ها يخ هيچ 
سريالي در شبكه نمايش خانگي نمي گرفت؛ سريال هايي كه يكي پس از ديگري مي آمدند و اغلب هم شكست مي خوردند.

   از »قلب يخي« گرفته تا »ساخت ايران« که در چند فصل 
و با کارگردان هــا و بازيگران مختلف توليد شــدند تا »ابله« 
کمدي کمال تبريزي، سريال هاي ايراني يکي پس از ديگري 
آمدند و در بهترين حالت به کارکردي متوسط دست يافتند. 
حتي سريال هاي داوود ميرباقري هم با استقبال فوق العاده اي 
مواجه نشدند. »شــاهگوش« کمي بهتر فروخت و »دندون 
طال« که کيفيت باالتري هم داشت قدري کمتر. هنوز سريال 
فارسي خيلي رواج نيافته بود و در اين بازار محدود تعداد کمي 
از سريال ســازان باتجربه تلويزيون حضور داشــتند و به نظر 
مي رســيد آنها هم با نخستين پيشنهاد مناســب از سيما يا 
ســينما، عرصه را ترك خواهند کرد. وضعيت اينگونه بود که 
سال94 »شهرزاد« از راه رسيد؛ سريالي که با سرمايه گذاري 
گسترده و حضور عواملي ساخته شد که تا آن مقطع به بازي در 
سريال هاي شبکه نمايش خانگي رضايت نداده بودند ؛ هرچند 
کارگردانش از کهنه کاران تلويزيون بود . شــهرزاد با حضور 
ترانه عليدوستي، شهاب حســيني و علي نصيريان و ساختار 
عاشقانه اش که پس زمينه سياسي اي منطبق با روزگار داشت، 
توانســت اوجي را تجربه کند که پيش از آن فقط براي قهوه 
تلخ رخ داده بود و به جاي طنز سريال مديري، اينجا تراژدي 
عاشقانه اي قرار گرفته بود. اقبال عمومي و تحسين منتقدان 
از سري اول سريال شــهرزاد و موفقيت تجاري، انتقادي اش، 
پرسش ها در مورد ســرمايه عظيمي که صرف توليدش شده 

بود را به حاشــيه راند. اگــر قهوه تلخ نيمــه کاره ماند، براي 
شهرزاد ســري هاي دوم و سوم هم توليد شــد و مشکالت و 
حاشيه هاي سريال هم از همين جا شروع شد؛ از روايت ها در 
مورد دســتمزد هاي غيرمتعارف به عوامل و شنيده ها درباره 
فساد مالي سرمايه گذاران. وقتي کار به دستگيري تهيه کننده 
و سرمايه گذار رسيد و هنگامي که اعتراض به ورودي مشکوك 
سرمايه به ســريال شهرزاد پاي ســتاره هايش را هم گرفت، 
مشخص شد که وارد دور تازه اي از سريال سازي  شده ايم. در 
اين فاصله وي او دي جاي دي وي دي را گرفت و پلت فورم هاي 
قدرتمند و متصل به منابع مالي به ميدان آمدند. در نيمه دوم 
دهه90 هرچه روند مجموعه ســازي  در رسانه ملي با ضعف و 
فترت مواجه شد، تعداد سريال هاي شــبکه نمايش خانگي 
بيشتر و پرتعداد تر شد؛ سريال هايي که توانستند خطوط قرمز 
را تا حدودي جا به جا کنند و مثاًل در سريالي چون »ممنوعه« 
ســبك زندگي و روابطي به نمايش درآمد که پيش از آن در 
سريال ها مسبوق به سابقه نبود. ســابقه ذهني مخاطبي که 
سال ها پاي ســريال هاي ترکيه اي و آمريکاي التين نشسته 
بود و گوشــه چشم ســازندگان به مخاطب حرفه اي تري که 
بهترين محصوالت صنعت سرگرمي سازي  در حوزه سريال را 
تماشا مي کرد، کار را به طراحي الگوهايي عاريتي و چندگانه 
کشيد؛ سريالی که مخاطب تين ايجر را به عنوان مخاطب هدف 
خود تعريف کرده بود، به نمايش ســبك زندگي اي پرداخت 

که با فرهنگ رســمي فاصله اي قابل توجه داشــت. با ظهور 
کارگردان ها و فيلمنامه نويس هايي تازه نفس که در مواردي 
حاميان مالي مشــکوك يا متصل داشتند و در هنگامه اي که 
سريال در سطح جهاني بازارها را فتح کرده بود، ما هم در اينجا 
به سياقي رسيديم که گرچه نوپا اما در امتداد مسير سينماي 

موسوم به بدنه قرار مي گرفت.
طبيعتاً در ايران نتفليکسي به راه نيفتاد و در عوض و منطبق 
بر کهن الگوهاي موجود که در همه اين سال ها در حال به روز 
کردن خود بوده، به پديده اي رسيديم که مي توان آن را سريال 
فارســي ناميد. روابط عاطفي و مثلث هاي عاشقانه که گاهي 
اضالع تازه اي مي يافتند پشت پرداخت به ظاهر تازه شان، در 
واقع حاصل گرته برداري از سريال هاي ترکيه ای و آمريکاي 
التين و ترکيبش با ســنت ديرين رمان عامه پســند فارسي 
بودند؛ رمان هايي که روزگاري خواننده هاي پرتعداد داشتند 
حاال در مديوم سريال بازتوليد مي شدند. نمايش نوکيسه بودن 
هم اتفاقي بود که هــم محصول شــرايط اجتماعي و هم به 
شکلي آيينه وار برخاسته از طيفي از سرمايه گذاران نوکيسه 
بود. سرمايه گذاراني که به نظر مي رســيد در ورود به عرصه 
سريال سازي ، الزاما به دنبال سوددهي نيستند؛  چيزي مشابه 
اتفاقي که در سينماي ايران هم مدت هاست رخ داده و درباره 
انگيزه هاي اين نوع سرمايه گذاري حرف و حديث بسيار است.

   آخرين باري که پخش يك سريال از تلويزيون خيابان ها 
را خلوت کرد را کســي به ياد نمي آورد)اســتثناهايي چون 
»پايتخت« و »نون خ« را کنار بگذاريد(. تلويزيون سال هاست 
که عرصه را به رسانه هاي رقيب واگذار کرده است؛ رسانه اي 
که توانايي حفظ بسياري از چهره هاي شاخص اش را نداشت 
و با ساختار فربه اش عمال بخش عمده اي از بودجه سازمان را 
بايد صرف دادن حقوق کارکنان کند . جداي از اين، مثال هاي 
فراواني مي شــود زد که ثابت مي کند صدا و ســيما نه تنها به 
ســادگي ســتاره هايش را از دســت مي دهد که گاهي خود 
پيشقدم کنار گذاشتن شان مي شود. مجموعه اي از اتفاق ها در 
نهايت باعث شد تلويزيون ديگر نتواند با سريال هايش مخاطب 
گسترده اي جذب کند . اينکه بازپخش مجموعه هاي قديمي 
بيننده بيشتري از ســريال هاي جديد دارند خود به روشني 
گوياست. اقبال عمومي نسبت به سريال هاي شبکه نمايش 
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خانگي تقريباً همزمان با تعميق بحران مخاطب مجموعه هاي 
سيما باال رفت؛ سريال هايي که در فضايي آزاد تر و با مميزي 
کمتر توليد و پخش مي شــدند. البته تا اواخر دهه80 و اوايل 
دهه90، بيشتر مجموعه هاي نمايش خانگي به لحاظ رعايت 
خطوط قرمز تفاوت معناداري با آنچه در توليدات صدا و سيما 
مشاهده مي شــد نداشــت. چنان که بعدها همين سريال ها 
از تلويزيون هم پخش شــدند . اما در گذر زمان و مشخصا از 
نيمه دوم دهه90 به بعد سريال هاي شــبکه نمايش خانگي 
فضايي را تجربه کردند که نه تنها تلويزيون که سينماي ايران 
هم نتوانسته بود به آن نزديك شود  . در واقع پذيرفته شد که در 
سريال هاي بخش خصوصي فضا باز تر و مميزي سهل گيرانه تر 
شود . آنچه رسانه هاي وابسته به اصولگرايي رواج بي بند و باري 
و ابتذال خواندند واکنشــي طبيعي به ســريال هايي بود که 
بخش هاي سنتي نمي توانســتند با محتوايشان کنار بيايند. 
درحالي که همزمان در سريال هاي سيما هم تغييراتي رخ داده 
بود که مي شد آن را محصول تغيير زمانه و تن دادن نسبي به 
عرف جامعه خواند. يعني تلويزيون با هر ميزان ايدئولوژيك 
برخورد کردن در جاهايي ناچار مي شــد کوتاه بيايد. با اين 
همه آنچه مثال سريال »ممنوعه« به نمايش مي گذاشت هيچ 
نسبتي با سريال هاي صدا و سيما نداشت و طبيعي بود که باز 
بودن دست سريال سازان شبکه نمايش خانگي واکنش هايی 
را به دنبال داشته و در مرحله بعد راهکارهايي براي کنترل فضا 
پيش بيني شود. طرح نظارت تلويزيون به جاي وزارت ارشاد بر 
سريال هاي شبکه نمايش خانگي از همين جا آمد. جالب اينکه 
ارشاد هم که انگار حوصله دردسر هاي شبکه نمايش خانگي را 
نداشت مخالفتي با واگذاري اختياراتش نداشت. ساترا)سازمان 
تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگيــر در فضاي مجازي( که 
در سال هاي اول تاســيس فعاليت چنداني نداشت، نظارت بر 
محتوايي که در فضاي مجازي عرضه مي شد را بر عهده گرفت 
که فقط يکي از آنها ســريال ها بود. درحالي که پيش بيني ها از 
تعميم قواعد حاکم بر صدا و سيما بر سريال هاي شبکه نمايش 
خانگي حکايت مي کرد، دست کم تا امروز چنين اتفاقي رخ نداده 
است. بسياري از ســريال هاي مجوز گرفته از ساترا، بعيد است 
قابل نمايش از سيما باشند؛ اتفاقي که از واقع بيني ساترا حکايت 
دارد. هرچند که مميزي ها همچنان وجود دارد ولي تا اين جاي 

کار ماجرا آنقدر که ابتدا به نظر مي رسيد ترسناك نيست.

   ورود نهادها و ســازمان هايي که از بودجه عمومي کشور 
ارتزاق مي کنند، مي توانســت فصل تازه اي براي سريال هاي 
شبکه نمايش خانگي رقم بزند. سازمان اوج با سريال »آقازاده« 
رسماً وارد ميدان شد. طبيعي بود که در سريال سازمان اوج 
اهدافي سياسي مدنظر قرار گيرد و محتوايي ايدئولوژيك در 
قالب سريال بازتوليد شود. اين اتفاق به سياق اين سال ها قرار 
بود در قالبي که مورد توجه مخاطبان قرار گيرد رخ دهد. مسئله 
جذابيت، عمال بخشي از عقبه سنتي جناح اصولگرا را به چالش 
مي کشيد؛ يعني سريال براي ديده شدن بايد مواردي را رعايت 
مي کرد که با قواعد کهنه بخشي از اصولگرايان، قابل نمايش 
محسوب نمي شود اما مشکل اصلي از لحن افشاگرانه سريال 

برخاست.
تا جايي که جنــاح مقابل مورد انتقاد قرار مي گرفت مســئله 
چنداني پيش نيامد ولي به مرور به نظر مي رســيد داســتان 

مفاســد مالي و اخالقي در حال تعميــم يافتن به يك کليت 
است ماجرا تغيير کرد. سريال آقازاده نشان داد ورود به عرصه 
تازه پيچيدگي هاي خــودش را دارد و نمايش خانگي، آنتن 

تلويزيون نيست .

   شکســت چند چهره باتجربه تلويزيون با سابقه طوالني 
سريال سازي  در ســيما هم نشانه اي آشــکار از ناآشنايي با 
قواعد بازي بود. بيژن بي رنگ همه خاطرات »همســران« و 
»خانه سبز« را با »عشق تعطيل نيســت« بر باد داد. حسين 
سهيلي زاده به عنوان يکي از پرکارترين سريال سازان تلويزيون 
در اين ســال ها با »مانکن« و»ملکه گدايان« نشــان داد در 
عرصه اي که رقابت در آن معنا دارد نمي تواند مجال چنداني 
براي عرض اندام داشته باشد. شــايد به همين دليل است که 
تهيه کنندگان و حاميان مالي در شبکه نمايش خانگي بيشتر 
متمايل به همکاري با فيلمسازان جوان بوده اند. از سوي ديگر 
موفقيت در جلــب رضايت مخاطب، باعث شــد کارگرداني 
در حد و اندازه هــاي منوچهر هادي تبديل بــه چهره اي در 
سريال هاي نمايش خانگي شود که فرصت خاراندن سرش را 
هم ندارد. هرچند با فضايي که اين روزها ساخته شده به نظر 
مي رسد » ماه عسل« منوچهر هادي هم تمام شده است. آنچه 
به عنوان برايند ســريال هاي اين ســال ها مي توان مشاهده 
کرد، کيفيتي است که براي توصيفش شايد بتوان از ترکيب 
»سريال فارسي« اســتفاده کرد و اينکه با نمايش گل درشت 
نوکيســه بودن به جاي ثروت، هوس بازي به جاي عشــق و 
توجيه گري به اسم جســارت، تالش کرد تا پسند عمومي به 
دست  آيد. جدا کردن متن از مناسبات توليد، کاري که عده اي 
متمايل به انجامش هستند، هم امکان پذير نيست. در نتيجه 
نمي شود با سرمايه مشکوك درباره مفاسد اقتصادي سريال 
ساخت و به نتيجه هم رسيد. داستان آن قدر ها هم که به نظر 

مي رسد ساده نيست.

   اخيرا قسمت هايي از يك سريال نئوالتي ر ا که در فضاي 
مجازي گل کرده و دست به دست مي شــد  ديدم  . تکه اول از 
فيلم »دشنه« و تکه دوم از »کندو«، از ساخته هاي فريدون گله 
کپي برداري شده بود. ديدن چند قسمت از سريال هم نشان 
مي داد که تحت تأثير موجي که با »مغزهاي کوچك زنگ زده« 
آغاز و با »شناي پروانه« ادامه يافته، کوشيده شده سريالي با 
سرعت توليد و عرضه شــود . و جا به جا از هر آنچه مي شد، از 
موقعيت داستاني گرفته تا ديالوگ بهره گرفته شده بود  . حاال 
همين سريال در غيبت نقد، با کامنت هاي تبليغاتي کانال هاي 
سينمايي شاهکار توصيف مي شود. جوري که به نظر مي رسد 
شاهد همپوشاني سازندگان ســريال فارسي با صاحبان اين 
کانال ها و صفحات در فضاي مجازي مواجه هستيم. جايي که 
بازتاب انتقادي طبيعي از ميان رفته، مرز روابط عمومي و نقد 
و تحليل کنار گذاشته شده و روابط پشت پرده و در مواردي 
عيان)!( سازنده قضاوت عمومي است، خيلي نمي شود انتظاري 
داشت. سريال فارسي همچنان به راه خودش ادامه مي دهد و 
در روزهاي غيبت سينما، فضاي مناسب تري هم براي جوالن 
دادن دارد   . پلت فرم ها، اسپانسرها، نويسندگان و کارگردانان 
مشغول کارند و مداحان از هر سريالي با هر کيفيتي تصويري 

»همشهري کين«وار مي سازند. شب به خير و موفق باشيد.
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سريالهای
نمايشخانگی

این شماره

به خاطر آورد. نقش مركزي شــهرزاد كه در واقع كانون بسياري 
از رخدادهاي سريال اســت با اجراي خوددار و خودآگاه از سوي 
عليدوستي همراه شــده اســت. با غروري در لحن و نگاه كه در 
تقاطعي با افسردگي تركيب مي شــود و تنها جايي كه اين لحن 
تغيير مي يابد، در مواجهه با فرهاد است؛ به واقع تنها با عشق است 

كه شهرزاد لحن عوض مي كند و نگاه از بااليش را كنار مي گذارد.
مصطفي زمانــي بيش و پيش از هر بازيگر ديگري در شــهرزاد 
توانســت قابليت هاي خود را به نمايش بگذارد؛ آن هم پس از 

مدت ها حضور بالتكليف و باري به هر جهت كه حاصلش نقش ها 
و بازي هايي بود محو و كمرنــگ  و به خاطرنماندني. در چنين 
شرايط زماني از فرصت مغتنمي كه فتحي در اختيارش گذاشته، 
بهترين بهره را گرفته. در نقش فرهاد كه شمايلي از نسل جوان 
روشــنفكر و فرهيخته جامعه ايران در دهه هاي 30 و40 است. 
زماني بهترين حضور كل كارنامه ســينمايي و تلويزيوني اش را 

ارائه داده است.
پريناز ايزديار زماني به گروه سازنده شــهرزاد پيوست كه هنوز 

خبري از »ابد و يك روز« نبود. به اين ترتيب ســريال شــهرزاد، 
مقدمه اي بود بر درخشــش پريناز ايزديار كه ســطح خود را از 
بازيگر ملودرام هاي سطحي تلويزيوني باالتر بكشد. در نقشي كه 
تندخويي و پرخاش بخشــي از مؤلفه هايش است، پريناز ايزديار 
موفق ظاهر شده است. ديگر بازيگران شهرزاد هم اغلب حضوري 
قابل قبول مقابل دوربين دارند؛ از غزل شاكري كه در قسمت هايي 
نقش پررنگي بر عهده داشــت گرفته تا جمشــيد هاشم پور كه 
سال هاســت هر فرصت كوتاهي را به مجالي مغتنم و ارزشمند 
تبديل مي كند؛ مجالي براي مشاهده حرفه اي گري و توانمندي 
بازيگري كه نقش هاي معمولي را هم با اجرايي فوق العاده همراه 

مي سازد.
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اگر به حافظه تان رجوع كنيد، تقريبا هيچ اثر عاشقانه اي 
را به ياد نمي آوريد كه موســيقي و احياناً ترانه اش به 
يادماندني نبوده باشد. به تعبير دقيق تر، تصوير عشق 
معموالً با حاشيه صوتي شنيدني و گوشنوازي همراه 
و بر تأثيرش اضافه شده اســت. بنابراين طبيعي بود كه در مورد 
عاشقانه اي چون شــهرزاد هم چنين اتفاقي در مورد موسيقي و 

ترانه هايش رخ دهد.
جالب اينكه سريال شــهرزاد دو آهنگســاز و دو خواننده داشت. 
در قســمت هاي اول، موســيقي فردين خلعتبري و آواز عليرضا 
قرباني كه ترانه زيباي مرغ آمين را هــم با مهارت  اجرا كرده بود و 
هم اينكه ترانه به لحاظ مفهومي با حال و هواي ســريال تناسب 
داشت، به نوعي يادآور همكاري هاي قبلي اين دو با حسن فتحي 
بود. مسئله شــناخت از ســليقه و ديدگاه هاي كارگردان و تأمل 
كافي در فضاي سريال و رســيدن به موسيقي و ترانه متناسب با 
آن، امتياز تيم خلعتبري و قرباني بــود كه البته نبايد نام زنده ياد 
افشين  يداللهي به عنوان ترانه سرا  را از قلم بيندازيم. بنا به داليلي 
بعد از چند قســمت اول، خلعتبري و قرباني جاي خود را به امير 

توسلي و محسن چاوشي دادند. اينكه اين داليل چه بود و چه شد 
كه رشته همكاري هاي مداوم خلعتبري و قرباني با حسن فتحي 
گسسته شد، يك داستان است و آنچه بر شهرزاد گذشت داستاني 
ديگر. واقعيت اين است كه اقبال عمومي نسبت به سريال از همان 
اولين قســمتي كه ترانه كجايي؟ چاووشي با شهرزاد پخش شد، 
باالتر رفت. تفاوتي كه شايد نشانه تفاوت جايگاه موسيقي سنتي 
و كالسيك با موسيقي پاپ  هم باشــد. بدون بحث ارزش گذاري 
نمي توان انكار كرد كه پاپ به خصوص ميان جوان ها پرطرفدار تر 
است و به همين نسبت محسن چاووشي نسبت به عليرضا قرباني.

اينكه نگارنده با هر متر و معياري جز محبوبيت ميان عامه، قرباني 
را به چاووشي ترجيح مي دهد، نمي تواند منكر اين حقيقت شود 
كه در مورد سريال شهرزاد، آمدن چاووشــي هم باعث افزايش 
مخاطبان و هــم باالرفتن تأثر و تأثير عاطفي مــورد نظر و مورد 
نياز در روايت قصه  عاشقانه شهرزاد شد. موسيقي اميرتوسلي را 
هم شايد اهل فن نسبت به موسيقي فردين خلعتبري، دم دستي 
ارزيابي كرده باشــند ولي به لحاظ گرما و حس و حال مورد نياز 

سريال، تناسب بيشتري با شهرزاد دارد.
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بعد از موفقيت فصل اول، فصل دوم در حالی ســاخته 
شد كه غيبت علی نصيريان لطمه ای جدی به سريال 
زده بود. فصــل دوم خيلی جذاب و تماشــايی از كار 
درنيامد و نوبت به فصل سوم رسيد كه منسجم تر و قابل 
قبول تر بود ولی به پای شهرزاد اول نمی رسيد. همين زمان بود 
كه ماجراهای محمد امامی رسانه ای شد و نام موفق ترين سريال 
شــبكه نمايش خانگی به صندوق ذخيره فرهنگيان گره خورد. 
شهرزاد از اين جا به سياهی رســيد و نامش با پول های كثيف، 
پول شــويی و اختالس پيوند يافت. جوری كه ديگر نمی شــود 
شهرزاد را بدون مناسبات توليد، نحوه ورود سرمايه به آن قضاوت 
كرد . و اين گونه بود كه در اوج موفقيت ناگهان همه چيز را آب برد .

  شهرزاد  
نقش ماركت در سريال سازي

فرمول سريال هاي شبكه نمايش خانگي 
در چند سال گذشــته اينگونه بوده است 
كه ابتدا با تيم بازيگران بزرگ و سر و صداي 
زياد آغاز مي شود تا بتواند مخاطب را جذب كند و پس از آن رفته رفته بازيگران گران 
و سينمايي از سريال خارج مي شــوند و قصه ادامه پيدا مي كند. دليل اصلي چنين 
نگاهي هم اين است كه خريدار اين سريال ها يعني پلت فرم پخش كننده، به دنبال 
جذب مشترك بيشتر است و در مرحله استارت سريال، جذب مشترك اتفاق مي افتد، 
بنابراين هزينه كمتري براي ادامه سريال صرف مي كند. قصه و محتواي سريال ها 
نيز معموال در قسمت هاي نخست هيجان انگيز و بزرگ است اما در ادامه كم كم به 
استاندارد سريال هاي تلويزيوني نزديك مي شود و مزيت خود را از دست مي دهد. 
سريال »شــهرزاد« از اين نظر كه كمتر به دام چنين فرمولي افتاد و كيفيت خود را 
حفظ كرد، قابل احترام است. هرچند بعدها شهاب حسيني گفت كه تعداد قسمت ها 
و نوع قصه به خاطر شرايط بازار فروش تغيير كرده است اما خروجي كه مخاطب با 
آن درگير بود، از ابتدا تا انتها قابل قبول و نوســانات آن جزئي بود. البته نوع پخش 
اين سريال با نمونه هاي جديد كه در پلت فرم هاي وي او دي انجام مي شود، متفاوت 
بود. فروش آن سريال اپيزود به اپيزود انجام مي شد به همين دليل حفظ كيفيت و 
ماندگاري بازيگران بزرگ تا انتها با منطق بازار هم هم خواني داشت. در سريال هاي 
پخش شده از وي او دي ها شرايط متفاوت اســت و منطق ماركت هميشه با تداوم 

كيفيت سريال هم خواني ندارد بنابراين نتيجه نهايي قابل دفاع نمي شود.

  شهرزاد فصل اول 
شكوه روايت 

حقيقتش بســياري از سريال هاي ايراني 
را نديــده ام اما بيــن ديده هــا )و البته 
شنيده ها( كماكان فصل اول »شهرزاد« 
را قابل تامل تــر از ديگر موارد مي دانم. روايت داســتاني و بصري شــهرزاد در اين 
فصل به گونه اي بود كه حتي براي مخاطب جدي هم كشــش هايي ايجاد مي كرد. 
شخصيت هاي سريال بار درام را به شكلي قابل قبول به دوش مي كشيدند، به خصوص 
شخصيت منفي بزرگ آقا كه با حضور درخشان علي نصيريان بسيار به مدد سريال 

آمده بود و نقصانش در فصل هاي بعدي كامال هويدا بود.
»هم گناه « هم با تمام ضعف هايش در فيلمنامه و روايت باالتر از متوسط بود كه با 

تصوير روابطي گرم توانست طرفداران جدي براي خود دست و پا كند.
اين روزها هم »زخم كاري « بحث برانگيز شــده و در دو قسمت اول نشانه هايي از 
سختگيري سازندگانش را به نمايش گذاشته و كنجكاوي براي دنبال كردنش ايجاد 

كرده است اما براي قضاوت  بايد تا انتها صبر كرد.

زخم كاری
تيمار زخم هاي كاري سرالك سازي

هنوز چند قســمت بيشــتر از مجموعه 
»زخم كاري« پخش نشــده است اما به 
اين مجموعــه مي تــوان خوش بين بود. 
مدت هاست جاي خالي آثار اقتباسي در ســينما و تلويزيون خالي بود و حاال زخم 
كاري آمده تا جاي خالي اين آثار را نه پر كند كه راه تازه اي باشد براي آشتي ادبيات 
و سينما. كتاب »زخم كاري« محمود حســيني زاد با توجه به اينكه مي تواند اثري 
منحصر به فرد در اقتباس باشد، با توجه به مشورت هاي نويسنده، دقيق و بي نقص 
تصوير شده است. اين سريال با بازي درخشان جواد عزتي، نقش آفريني رعنا آزادي ور 
در سيمايي جدي و جديد و سياوش تهمورث با گريمي تازه شمايل بي نقصي پيدا 

كرده است. 
آغاز جريان تــازه اي از مجموعه هاي خانگي يا ســريال هايي كه مي توان جدي تر 
از سرگرمي هاي هفتگي و روزانه دنبالشــان كرد؛ جدي به همان اندازه كه مولف، 
اثرش را با همه پيچيدگي و به روز و در زمانه خود بودن، يكپارچه و يك دست ارائه 
كند و جاي بحثي براي نقد ضعف هاي داستاني و تاليفي باقي نگذارد. آنقدر درست 
كه كارگردان فقط سرش گرم ساخت فيلمش باشد، نه باز كردن و اصالح گره هاي 

فيلمنامه.

  شاهگوش 
همراه با مخاطب

»شــاهگوش« آغاز اقبال عمومي به شبكه 
نمايــش خانگي پيــش از شــكل گيري 
وي او دي هاســت، زمانــي كــه همچنان 
دي وي دي حاكم بود و توزيع از طريق اندك فروشگاه هاي محصوالت تصويري و دكه ها و 
سوپرماركت ها انجام مي شد، شاهگوش نشان داد كه مي توان مجموعه ساخت و فروخت 
و مخاطبان را هفته به هفته همراه خود كرد. شاهگوش، برخالف نمونه موفق ديگري مثل 
»قهوه تلخ«، مبتني بر داستان بود، نه اقبال گروه مهران مديري و موقعيت هاي طنزي 
كه خلق مي كنند. امروز شايد خيلي ها شاهگوش را به ياد نداشته باشند اما نقش داوود 
ميرباقري در مقام كارگردان و بازيگراني مثل محسن تنابنده و فرهاد اصالني و حميدرضا 

آذرنگ در تاريخ شبكه نمايش خانگي در ايران فراموش نشدني است.

می خواهم زنده بمانم
ورود به محدوده هاي تازه

حتي خوش بين ترين بينندگان سريال هاي شبكه نمايش خانگي هم پيش از تماشاي 
قسمت اول »مي خواهم زنده بمانم« گمان نمي كردند با يكي از بهترين سريال هاي 
اين حوزه روبه رو باشند. اما دقيقا پس از انتشار قسمت اول، مي خواهم زنده بمانم مورد 
توجه قرار گرفت و ديده شد. سريال، به دليل مثلث عاشقانه اش با »شهرزاد« مقايسه مي شود، اما بي انصافي است اگر جذابيت هايش 
در انتخاب قصه، روايت، شخصيت پردازي و ساخت را ناديده بگيريم. بازي  حامد بهداد فراتر از انتظار است. گروه بازيگران ازجمله علي 
شادمان، آناهيتا درگاهي، بابك كريمي، سحر دولتشاهي و پدرام شريفي قابل توجه هستند. شاه حسيني پس از فيلم خوب »خانه 

دختر« با مي خواهم زنده بمانم ثابت كرد كه كارگردان خوبي است كه نبايد سريال هاي تلويزيوني اش را جدي گرفت.

قورباغه 
بازي زيركانه با رئاليسم و تخيل

خالف آنكه به راحتي مي توان از اغلب توليدات شبكه نمايش خانگي گذر كرد، انتخاب بين چند 
گزينه از سريال هاي اين شبكه به عنوان بهترين اثر، سخت است. اگر شهرزاد با همان كيفيت سري 
اول ادامه پيدا مي كرد، اگر »قهوه تلخ« سرانجامي رها در باد نداشت و اگر »دندون طال« در ورطه 
كليشه هاي رايج در فيلمسازي كارگردانش نمي افتاد، هر يك مي توانستند بهترين گزينه براي انتخاب باشند. از همين رو، با همه نقدهايي 
كه مي توان وارد دانست، عجالتا انتخاب من »قورباغه« است؛ به خاطر بازي زيركانه با مرز باريك بين رئاليسم و امر مخيل. گفتم »عجالتا« 

چون بايد منتظر »زخم كاري« كه پخش اش تازه آغاز شده هم ماند؛ اثري كه اقتباس از رماني خواندني است و همين اتفاق مباركي است.

قورباغه 
متن و فرامتن

ســريال هاي ايرانــي 
شــبكه خانگي بيش از 
متن، درگير فرامتن اند؛ 
براي همين شــايد نتوان به درســتي درباره آنها داوري داشــت. 
مناسبات مالي توليد كه كمتر نشانه هايي از سالمت دارد از يك سو و 
نداشتن قانون كپي رايت در كشور و درنتيجه نسخه هاي قاچاق اين 
محصوالت كه بازگشت سرمايه را با ترديد مواجه مي سازد از سوي 
ديگر موجب شــده چنين فرامتني مهم تر از اين باشد كه كيفيت 
كداميك در روايت يا پرداخت از ديگران بهتر اســت. »قورباغه« 
هومن سيدي مي تواند نمونه خوبي باشد. خالقيت سازنده چه در 
روايت و چه در زمينه هاي فني، آن را به نمونه هاي خارجي نزديك 
مي كند اما با پيشرفت سريال بيننده برخالف غافلگيري هاي اوليه 
با خام دستي هايي غافلگير مي شود كه براي وقوع آنها هيچ دليلي 

نمي يابد. داليل آن را بايد در همان فرامتن ها جست.

شهرزاد سريال مثال زدنی و نمونه ای 
شبكه نمايش خانگی است. سريالی 
كه همه حسن ها و خطاها را با هم 
دارد؛ از روايت جذاب عاشقانه ای 
ملتهب و حضور ستارگان و جذب 

مخاطبان بسيار تا حاشيه های 
پررنگ توليد و داستان سرمايه گذار و 
تهيه كننده ای كه به جرم فساد مالی 
سر از زندان درآورد. شهرزاد هم سرخ 

است هم سياه

بهترين سريال هاي شبكه نمايش خانگي 

از  شهرزاد  تا  قورباغه 
تعداد سريال هاي شبكه نمايش خانگي كه پخش شده اند نه خيلي زياد است و نه اساسا اين داستان سابقه اي طوالني دارد. به 
همين دليل انتخاب دوستان هم از اين گزينه هاي محدود صورت گرفته است. طبيعتا بيشتر انتخاب ها از بين سريال هايي كه 
همه قسمت هايشان پخش شده صورت گرفته و به همين دليل سريال »زخم كاري« كه پخش اش به تازگي شروع شده فقط 

يك راي دارد. انتخاب ها هم محدود به چند نام آشنا شده كه اين هم طبيعي است.

مسعود مير
روزنامه نگار

شهرزاد
دوشنبه هاي حصر

دامن شهرزاد مدت هاست آلوده شده اما اگر حواشي مالي اين ســريال را كنار بگذاريم، 
بي ترديد مي توان اين مجموعه را ممتازترين محصول شبكه نمايش خانگي كشور تا كنون 
نام نهاد. بازيگران بي همتا، قصه عاشقانه باور پذير و جذاب، خواننده بي رقيب، گام هاي بلند 
براي عبور از كليشه هاي سانسور و صد البته نظم در توزيع تمام قســمت ها و فصل ها و فروش مافوق تصور، همه و همه سبب شد تا 

دوشنبه هاي يكي دو سال از زندگي ما به حصر شهرزاد سپري شود.
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نمایشخانگی

این شماره

    مهران مديری     
90 را قبل و حتي بعد از دورهمي هايش در شبكه نمايش خانگي 1  سرگرمي ساز شاخص تلويزيون ايران در دهه هاي 70و 80، دهه 
گذراند. مديري با »قهوه تلخ« و با تكیه بر محبوبیتش سريال شبكه 
نمايش خانگي را به مانند رقیبي جدي مقابل تلويزيون)كه در آن 
مقطع رابطه اش با آن شكرآب شده بود( راه انداخت و موجب رونقش 
شد. البته به همان میزان نیمه كاره رها شدن قهوه تلخ ضربه اي كاري به اعتماد مردمي 
زد كه مدت ها سي دي هاي سريال مديري را مي خريدند و خیلي هايشان به نسخه هاي 
قاچاق روي خوش نشان نمي دادند. بعد از ناكام ماندن قهوه تلخ، نه حضورش در سريال 

»قلب يخي« موفقیت آمیز بود و نه ساخت مجموعه هايي چون »ويالي من« و »شوخي 
كردم« چیزي جز سرخوردگي براي دوستداران پرشمارش به ارمغان آورد. مديري با 
2مجموعه آخرش »هیوال« و »دراكوال« كوشیده تا اعتبار ســابق را دوباره زنده كند. 
درباره كیفیت اين دو سريال هم كه دومي همچنان پخش اش ادامه دارد حرف و حديث 
زياد است؛ درباره ســطح انتقادهايش كه مثال قرار بوده جســورانه باشد اما در عمل 
توجیه گر شرايط موجود است و درباره اين جنس از كمدي كه به نظر مي رسد دوره اش 
سرآمده. با اين همه نمي توانیم منكر اهمیت سرگرمي سازي  شويم كه تأثیرش بر اين 

مديوم غیرقابل انكار بوده است. مهران مديري هنوز هم سرگرمي ساز مهمي است.

    حامد بهداد        
چون امیر جديدي و نويد محمد زاده قدري به حاشیه رفت و شايد، كنار 5  جوان عاصي سینماي دهه 80، از دهه90 با ظهور چهره هاي تازه نفسي 
انگیزه هاي مالي، میل به بیشتر ديده شدن پايش را به سريالي از جنس 
»دل« باز كرد؛ سريالي كه بهداد فقط پربیننده ترش كرد ولي نتوانست 

نجاتش دهد. در اوج انتقاد ها به كیفیت سريال دل، بهداد در مجموعه »مي خواهم زنده بمانم« 
بازي كرد. اين بار در نقشي پرداخته تر و فیلمنامه و اجرايي بسامان تر، طبیعتا بهداد هم حضوري 
قابل قبول تر دارد.  ديده شدن سريال هم مي تواند نشانه اي باشد از تمام نشدن جوان اول ديروز 

كه در میانسالي رمانتیك تر و عاشق پیشه تر شده است.

   سحر دولتشاهی    
و محصول دوره اول فعالیت هنري ســحر دولتشاهي بدانیم، از 8  اگر بازي در فصل سوم سريال »قلب يخي« را به حساب دستگرمي 
نیمه دوم دهه90 او بیشتر از هر بازيگر زني در سريال هاي ايراني 
شبكه نمايش خانگي ظاهر شده اســت؛ تقريبا از همان زمان كه 
حضــورش در فیلم هاي ســینمايي هم پررنگ تر شــد. ســحر 

دولتشاهي در »عالیجناب« و »ساخت ايران 2« نقش هاي محوري بازي كرد. در سريال 
بحث انگیز »قورباغه« نقش آفريني كرد و حاال در »مي خواهم زنده بمانم« در كانون 
توجه قرار دارد. شايد ترانه علیدوستي به واسطه شهرزاد يا هديه تهراني در »هم گناه« 
دستاورد قابل توجه تري به عنوان بازيگر داشته باشند ولي تداوم حضور دولتشاهي در 

سريال ها، او را بازي اهمیت چند گام جلوتر قرار مي دهد.

    هومن سيدی     
فیلمســاز دارد، وقتي به عنــوان كارگــردان »مغزهاي كوچك 4  كارگردان و بازيگري كه دست كم يكي،دو فیلم قابل بحث در مقام 
زنگ زده«، بازيگر زي مووي هايي از جنس »عاشقانه« مي شود، 
قاعدتا دوستدارانش را متعجب مي كند. پیداست و ظاهرا بايد بنا را 
بر اين بگذاريم كه بازي در مجموعه هاي »عاشقانه«، »گلشیفته« 
و »گیسو« بیشتر با منطق اقتصادي صورت گرفته تا يادمان باشد كه سیدي كارگردان، 
همچنان بازيگر هم هست. اهمیت هومن ســیدي در شبكه نمايش خانگي را نه در 
سريال هايي كه بازي كرده كه در تنها مجموعه اي كه ساخته بايد مشاهده كرد. سريال 
پربازيگر و پرهزينه »قورباغه« موج تازه اي در سريال هاي ايراني آفريد. مثل اغلب آثار 
سیدي در مورد قورباغه هم بحث اصالت و كپي برداري پیش آمد؛ سريالي كه به هر حال 
پربیننده بود و دوستداراني داشت و شايد با فینالي قانع كننده تر مي توانست رضايت 

بیشتري هم جلب كند.

      پيمان قاسم خانی    
موفق او )مثل پاورچین و شب هاي برره( را پررنگ مي كنند؛ نويسنده اي 2  منتقدان مديري معموال نقش متن هاي پیمان قاسم خاني در سريال هاي 
كه راهش سال ها پیش از مديري جدا شد و اين جدايي همزمان بود با 
كاهش كیفیت و جذابیت سريال هاي استاد  . در اين سال ها قاسم خاني با 
كارگردان هاي ديگر كار كرد و در نهايت خودش پشت دوربین ايستاد و 
»خوب، بد، جلف« يك و دو را ســاخت. همكاري مجدد قاســم خاني با مديري در سريال 
»هیوال« نشان داد الزاما هر نوع بازگشت به گذشــته اي نمي تواند موفقیت آمیز باشد. اين 
همكاري در ســريال بعدي مديري هم ادامه پیدا كرده است و قاســم خاني بعد از دو فیلم 
سینمايي، سري سوم خوب، بد، جلف را به صورت سريال براي شبكه نمايش خانگي نوشت و 
محسن چگیني آن را ساخت كه نتیجه اش خیلي موفقیت آمیز نبود. در مورد سريال هاي طنز 
شبكه نمايش خانگي، اوضاع آنقدر نابســامان بوده كه همین حضور نه چندان جالب توجه 
قاســم خاني او را همچنان در رده چهره هاي مهم اين حوزه حفظ كند   . پیمان قاسم خاني 

به عنوان نويسنده،كارگردان و كمدي ساز و ايده پرداز هنوز تمام نشده است.

   محمد رضا گلزار          
تازه )از جمله اجراي مسابقات تلويزيوني( گذاشت. چهره محبوب 6  ستاره سینماي تجارتي دهه80، در يك دهه اخیر پا به عرصه هاي 
اسپانســرها، همچنان نان چهره فتوژنیك اش را مي خورد. گلزار 
البته در اين سال ها پخته تر و حتي بازيگر بهتري هم شده است و 
داستان محبوبیتش نیز با تمام فراز و نشیب ها همچنان ادامه پیدا 
كرده است. مشــكل قديمي خرج كردن اين محبوبیت در تولیدات زيراستاندارد نیز 
همچنان پابرجاست؛ از سريال »ساخت ايران« گرفته تا مجموعه بسیار ضعیف »عشق 
كافي نیست« كه ضعف مفرط متن و اجرا زمین اش زد و در اين سال ها هم سريال هاي 
»عاشقانه« و »گیسو« كه در آنها گلزار اصال بد نبوده ولي كیفیت كلي آثار جايي براي 
كار باقي نگذاشته است. اهمیت حضور گلزار در ســريال هاي ايراني را بیشتر همان 
محبوبیت و جذابیت تجاري و حضور اسپانســرها توجیه مي كنــد؛ محبوبیتي كه 
نمي شود انكار كرد قدري ترك برداشته است و حاال بحث دستمزد او هم كه روزگاري 

همه حق او را به عنوان سوپراستار مي دانستند، با حاشیه هايي مواجه شده است.

   حسن فتحی   
حضورش در شبكه نمايش خانگي با سريال بسیار پربیننده و بعدها 3  يكي از مهم ترين چهره هايي كه تلويزيون ايران از دستش داد و 
بسیار جنجالي »شهرزاد«، نشان داد كه فتحي به عنوان سريال ساز 
همچنان چهره مهمي اســت. سري اول شــهرزاد در میانه هاي 
دهه90 نقش مؤثري در گســترش مخاطبان سريال هاي شبكه 
نمايش خانگي ايفا كرد و دنباله هايش هم در مجموع موفقیت آمیز بودند. آنچه شهرزاد 
را زمین زد نه متن كه حاشیه هايش بود. دستگیري تهیه كنندگان و سرمايه گذاران 
شهرزاد، نام اين ســريال را هم به جرائم اقتصادي پیوند زد. بعد از شهرزاد، فتحي در 
ماجراي پروژه محصول مشترك »مست عشق« با طرف تركیه اي به مشكل برخورد. 
فتحي حاال سريال »جیران« را در دستور تولید دارد كه اين يكي هم حاشیه هايي در 
اطرافش به راه افتاده است. تبحر فتحي در ساخت سريال هاي تاريخي و گرايش اش به 
ملــودرام، در روزهاي اوج به كارش آمده و تا همین جا با ســري شــهرزاد، )فارغ از 

حاشیه هاي تولیدش( از چهره هاي مهم سريال هاي شبكه نمايش خانگي است.

    منوچهر هادی    
هر فیلم و سريالي كه در اين سال ها ساخته بازگسترده ترين فضا و 7   با بیشترين میزان انتقاد از سوي رسانه هاي گروهي در مورد تقريباً 
پیشنهاد كاري نسبت به همكارانش برخوردار بوده است. منوچهر 
هادي در اين سال ها از همه بیشتر پولسازي كرده و طبیعي است 
كه به عنوان كارگرداني بفروش، بیشترين بازار كار را داشته باشد. 
دل، عاشقانه و گیسو؛ سريال هاي هادي در شبكه نمايش خانگي با وجود انتقاد هاي 
گسترده، در فضاي عمومي ديده شدند . منوچهر هادي در دوره اي كه شايد به انتهايش 
نزديك شده باشیم، تجاري ساز مهمي بود اما اينكه اين مدل زي مووي سازي  تا كي 
مي تواند تداوم داشته باشــد، هم پرسش مهمي است كه شــايد بخشي از پاسخ را 

تهیه كننده آخرين سريالش با آن لحن معترض و افشاگرانه داده باشد.

مروري بر چند چهره مهم سريال هاي نمايش خانگي

اين  8  نفر 
  كارنامه سريال هاي منتشر شده در شبكه نمايش خانگي خيلي قابل دفاع نيست. راستش نه »متن« قابل دفاع است و نه »حاشيه« 
با آن همه شبهه در مورد شيوه هاي ورود سرمايه براي توليد اين سريال ها. دست كم در مورد يكي از اين سريال ها كار از شك و شبهه 
هم گذشته و در مورد كيفيت هم اگر از فضاي تبليغاتي ساخته شده در فضاي مجازي خارج شويم و به عالم واقعيت بياييم و متن 
را درنظر بگيريم، متوجه مي شويم كه خيلي با محصوالت دندان گيري مواجه نيستيم اما همين سريال ها با همين كيفيت، كم و بيش ديده شده اند و همچنان مخاطبان 
پيگيري هم دارند. و از دل همين محصوالت شبكه نمايش خانگي مي شود به چهره هايي برخورد كه به داليل مختلف و متنوع اهميت يا تأثيرگذاري )و در مواردي هر 

دو( از همكارانشان داشته اند.

شهاب مهدوي
روزنامهنگار
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مااحترامميخواهيم

بعد از روزهاي پرحاشيه و خبرسازي 
كه در باشگاه اســتقالل سپري شد، 
آبي پوشان در بازگشت دوباره به ليگ 
برتر با 2گل پديده را شكست دادند. ارسالن مطهري يكي از چهره هاي 
خوب اســتقالل در اين بازي بود و با وجود اينكــه گلزني نكرد اما با 
نمايشي زيبا و ارسال يك پاس گل نمره بااليي از متريكا گرفت. مهاجم 
اســتقالل درخصوص پيروزي مقابل پديده و شــرايط اين روزهاي 
استقالل كه شرايط چندان خوبي هم نيســت به سؤاالت همشهري 

پاسخ داده است.

   در بازي با پديده با وجود شرايط سختي كه پيرامون تيم 
شاهد بوديم توانستيد 3امتياز را بگيريد. از شرايط اين بازي بگو.

خدا را شكر با وجود اينكه 2 بار برق ورزشــگاه رفت و به ضرر ما بود 
توانستيم برنده شويم. فكر مي كنم حدود 105دقيقه بازي كرديم و اين 
وقفه هايي كه ايجاد شد باعث سرد شدن بازيكنان و در نهايت به ضرر 
ما بود. اما خدا را شكر توانستيم 2 گل بزنيم. با وجود تمام مشكالتي كه 
هست به عشق هواداران داريم بازي مي كنيم. اميدوارم در ادامه هم 

بتوانيم همين روند را طي كنيم.

   براي خودت سابقه داشته كه حين بازي برق ورزشگاه برود؟
در ورزشگاه آزادي سابقه نداشته است.

   وقفه ها باعث نشد سرد شويد؟
به هر حال يك بار برق رفت و بعد از حدود 5دقيقه برق آمد. دوباره رفت 
و بعد از ۴-5 دقيقه آمد. طبيعتا اين اتفاق باعث ســرد شدن بازيكن 
مي شود كه هم به ضرر ماست هم به ضرر تيم روبه رو. اما بيشتر به ضرر 

تيم برنده است چون مثل تايم اوت در فوتسال مي ماند.

   با اين برد هنوز براي رسيدن به عنوان قهرماني اميد داريد؟
ما با تمام وجود تالش مي كنيم و به عشــق هوادارانمان داريم بازي 
مي كنيم. فقط مي خواهيم از بازي خوب لذت ببريم و موظف هستيم 
تمام تالشــمان را بكنيم تا بهترين نتيجه را بگيريم. فوتبال است و 

هيچ چيزي مشخص نيست اما اميدواري هم هميشه هست.

   قبل از بازي با پديده اتفاقات حاشيه اي پيرامون تيم زياد 
بود و هواداران نگران بودند.

نگراني بخشي از كار ماست ولي تا كي بايد صحبت كنيم؟ محترمانه 
هم صحبت مي كنيم اما به ما احترام گذاشته نمي شود. وقتي به كادر 
فني و بازيكن استقالل احترام گذاشــته نمي شود يعني به هواداران 
بي احترامي شده است. اگر بخواهم در مورد مديرعامل صحبت كنم 
موضوعات زيادي وجود دارد. نمي خواهم كسي را سيبل قرار دهم، ما 
داريم مشكالت تيم مان را مي گوييم. اما با وجود همه اين مشكالت  فقط 
و فقط به عشق هواداران داريم بازي مي كنيم. به خاطر آبروي خودمان، 
آبروي هوادارانمان و به خاطر اسم بزرگ استقالل داريم بازي مي كنيم 
وگرنه  شأن و شخصيت اســتقالل اين چيزي نيست كه شما درست 

كرديد! ما انتظار خيلي زيادي هم نداشتيم ولي از پول بازيكن گرفته 
تا زمين تمرين مشكل داريم. هر وقت مي خواهيم به سالن وزنه  برويم 
يك بار مي گويند سالن وزنه اينجاست، يك بار مي گويند تغيير كرده 
فالن جاست! اما براي تيم رقيب، همه امكاناتشان مثل كمپ و ...  مجهز 
و معلوم است. اين چيزها تمركز را از آدم مي گيرد. ما نبايد اصال درباره 
مسائل بيرون زمين صحبت كنيم اما شرايطي را به وجود آورده اند كه 

ما هميشه داريم درباره اين چيزها صحبت مي كنيم.

   به نظرت براي بيان اين مشكالت كمي دير نيست؟ االن فقط 
7هفته تا پايان ليگ مانده و خيلي ها انتقاد مي كنند كه چرا تا االن اين 

مشكالت را بازگو نكرديد.
ما يك بار مصاحبه كرديم ديديم اصــال اهميتي نمي دهند. كادر فني 
درخواســت دارد، بازيكن هم درخواســت دارد. البته چيز زيادي 
نمي خواهند، حقشان را مي خواهند. شــما وظيفه تان را داريد انجام 
مي دهيد. اگر پول بازيكن را بدهيد و شــرايط تمريني را فراهم كنيد 
وظيفه تان است. وقتي هم حرفي مي زنيم مديرعامل و ديگران سريع 
مي گويند ما داريم مي رويم جلسه! برايتان جلسه مي گذاريم و فالن 
كارها را انجام مي دهيم. با اين همه جلســه اي كه شــما مي گذاريد، 
مي توانستيد رئال مادريد را بخريد!  كمي به فكر تيم باشيد. ما كه بچه 
نيستيم! شما هم بچه نيستيد. هواداري هم كه دارد فوتبال را مي بيند 
بچه نيست. اين همه نامهرباني درســت نيست. رقابت بايد عادالنه و 

مساوي باشد.

   بعد از بازي با پديده برخي از بازيكنان استقالل از تفاوت 
آشكار درصد پرداختي ها صحبت مي كردند. خود تو چند درصد پول 

گرفتي؟
ما كه نمي دانيم كدام بازيكن چقدر گرفته است چون اصال در كار هم 
دخالت نمي كنيم. من 30درصد گرفتم امــا آنقدر تكه تكه پول ها را 
مي دهند، آنقدر نابجا پول ها را مي دهند كه اصال نمي دانيم چند درصد 
گرفتيم، چقدر گرفتيم، كجا خرج كرديم! ما داريم نتيجه مي گيريم، 
شــما داريد كارشــكني مي كنيد. ما هر موقع رفتيم داخل زمين با 
جان ودل بازي كرديم اما وقتي شــما كارشكني مي كنيد تمركز ما از 
داخل زمين برداشته مي شــود. ما كه وظيفه نداريم تيم را مديريت 

كنيم.

   يك مقدار هم در مورد شرايط خودت صحبت كنيم. 7هفته 
بيشتر تا پايان فصل نمانده، تا اينجا از خودت راضي بودي؟

براي من نتيجه گيري تيم مهم اســت، تا جايي هــم كه بتوانم تالش 
مي كنم تا تيمم نتيجه بگيرد. راضي بودن يا نبودن من از خودم اصال 

مهم نيست.

   اگر استقالل قهرمان نشود دوست داري از بين سپاهان و 
پرسپوليس كدام تيم قهرمان شود؟

من دوست دارم هر تيمي كه حقش است قهرمان شود اما در شرايط 
برابر. رقابت بايد مساوي و عادالنه باشد.

   االن رقابت عادالنه نيست؟
اصال نيست. يك به صد است! از لحاظ رسيدگي به تيم ها، 
امكانات و بسياري موارد ديگر من عدالتي نمي بينم. يك نفر 
آمده از جيب شخصي خودش زمين تمرين مجموعه انقالب 
را براي ما فراهم كرده است. اين در  شأن و شخصيت تيم 
استقالل است؟! پس بقيه دارند چه كار مي كنند؟! ولي 
شما براي يك تيم ديگر همه شرايط را فراهم كرديد. من 
براي آقاي مددي احترام قائلم اما ايشان كار نكردند. نه 
فقط آقاي مددي منظورم كلي است و نمي خواهم آقاي 
مددي را سيبل قرار دهم. به هرحال ايشان هم حرمت و 
خانواده دارد اما اين كاري كه دارد با استقالل مي شود 

بايد مديريت شود.

   در جام حذفي دوبــاره بايد به مصاف 
پرسپوليس برويد. در اين ارتباط برايمان بگو.

داربي يك بازي خاص است. مطمئنا براي بازيكنان 
هم شرايط اين ديدار با بقيه مسابقات تفاوت دارد اما 
االن براي صحبت كردن درباره داربي يك مقدار زود 
است. ما هفته به هفته بايد تمرين كنيم و تمركزمان 
را روي مســابقات بگذاريم تا ان شــاءاهلل بتوانيم 
نتايجي بگيريم كه در  شأن شخصيت استقالل باشد.

   از كار كردن زيرنظر فرهاد مجيدي بگو.
آقا فرهاد هم يكي از بازيكنان خيلي خوب و عالي 
تيم اســتقالل بوده و همه خاطرات خيلي خوبي با 
او دارند. به نظر من وقتي شما يك مربي را سر كار 
مي آوريد اگر مي خواهيد تيم نتيجه بگيرد بايد از 
او حمايت كنيد. اين حمايت از كادر فني و بازيكنان 
ايجاد همدلي مي كند و در نهايت باعث مي شود تيم 
نتيجه بگيرد. من خيلي اميــدوارم كه در آينده با 

فرهاد مجيدي روند رو به رشدي پيدا كنيم.

   خودت را اليق پوشــيدن پيراهن تيم 
ملي مي دانستي؟

در مورد تيم ملي صحبتي ندارم فقط به خاطر صعود 
به مرحله بعدي تبريك مي گويم و اميدوارم كه باز 

هم دست پر برگردند.

   حتما براي آينده به تيم ملي هم فكر 
مي كني. درست است؟

در وهله اول بايد به استقالل فكر كنم چون اينجا 
بايد خوب كار كنم تا به تيم ملي دعوت شوم. 

مســلما هر بازيكني به حضور در تيم 
ملي فكر مي كنــد اما االن اولويتم 

استقالل است.

محمد زارعي
خبرنگار

 ارسالن مطهري در گفت وگو با همشهري از تبعيضي گفته كه به اعتقاد  او
  بين استقالل و رقيبش وجود دارد، او از مديران باشگاه هم به تندي انتقاد كرده است 

شأنوشخصيتاستقاللاينچيزينيستكهشمادرستكردهايد
هرموقعرفتيمداخلزمينباجانودلبازيكرديماماوقتيشماكارشكنيميكنيد

تمركزماازداخلزمينبرداشتهميشود.ماكهوظيفهنداريمتيمرامديريتكنيم
رقابتبايدمساويوعادالنهباشد،االناصالنيست.يكبهصداست.ازلحاظرسيدگيبهتيمها،

امكاناتوبسياريمواردديگرمنعدالتينميبينم
تاحرفيميزنيممديرعاملوديگرانسريعميگويندبرايتانجلسهميگذاريموفالنكارهارا

انجامميدهيم.بااينهمهجلسهايكهشماميگذاريد،ميتوانستيدرئالمادريدرابخريد

سوئد آلمان اسلواكي اسپانياپرتغال لهستانمجارستان فرانسه

شبفروپاشيگروهها
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بهبه؛چهتقابلهايي!
ممكناستمرحلهبعديانتخابيجامجهاني

باچنددوئلفراموشنشدنيهمراهشود

مرحله نهايي انتخابي جام جهاني 2022قطر در منطقه آسيا، روز دهم تير قرعه كشي خواهد شد و 12تيم راه يافته 
به اين دور، رقباي خود را خواهند شــناخت. انتظار مي رود بازي ها از شهريور ســال جاري آغاز شود و تا اوايل 
فروردين 1401به طول بينجامد. هم اكنون تيم ملي ايران موفق به حضور در اين مرحله شــده، عمان هم با برانكو 
ايوانكوويچ جواز حضور در اين دور را پيدا كرده و البته عراق هم در حالي به اينجا رسيده كه فدراسيون فوتبال آن 
كشور از بركناري كاتانچ خبر داده است. رسانه هاي عراقي از حضور احتمالي كارلوس كي روش روي نيمكت عراق 
خبر مي دهند؛ اتفاقي كه اگر رخ بدهد، مي تواند جذابيت مسابقات را بسيار باالتر ببرد. هرچند روز گذشته يك 
خبرنگار عراقي مدعي شد كي روش به عراقي ها جواب منفي داده اما فكر كنيد ممكن است دور بعد چه دوئل هايي 

داشته باشيم.

  ايران- برانكو: 50درصداحتمالهمگروهيايران
وعمانوجــوددارد.باالخرهبازيهــادر2گروهبرگزار
ميشودواصالبعيدنيستتيمكشــورمانباتيمتحت
هدايتبرانكوهمگروهشــود.دراينصورتحتماتقابل
فوتبالايرانبابرانكوبسيارجالبخواهدشد.او2دوره
موفقيتآميزدرتيممليايرانوپرســپوليسمربيگري
كردهوچيزينماندهبودبعدازكارلوسكيروشبارديگر
سرمربيتيمكشورمانشود.درتيمفعليايرانبسياري
ازبازيكنانسابقهكارزيرنظربرانكوراداشتهاندكهالبته
همينشناختاوميتواندكميبرايماخطرناكباشد.

  ايران- كي روش: اگــركارلوسهدايــتعراقرا
بپذيرد،50درصداحتمالرخدادنچنيندوئليوجود
دارد.ايرانوعراقدرســيدهمنيســتندومنعيبراي
همگروهيندارند.تــازهقواي2تيمطورياســتكه
شايداگرهمگروهنشوند،بهعنوانتيمهايسومگروهدر

پليآفبههمبخورند.تمامآنچهدربندباالخوانديد،در
موردكيروشهمصدقميكند.تقابلبازيكنانايراني
بااوبســيارجذابخواهدبودوپيروزيوشكستايران
درچنينرقابتي،بابهزارانتحليلوتفسيرراخواهد

گشود!

  برانكو- كــي روش:خــونوخونريــزي،جدل
حيثيتي،دوئليكهدرايرانشكلگرفتهوبدونحضور
ايرانبهنقطهاوجخواهدرســيد.اينبــازيبابطبع
ژورناليستهاســتوهيچكــسدرايرانچشــمازآن
برنخواهدداشــت.شــايدبرايهردومربيهميكياز
مهمترينبازيهايعمرشانباشــد.بهبهكهچهشود؛
البتهاولازهمهكيروشبايدهدايتعراقرابپذيردكه
ميدانيموقوعآنچندانآساننيست.مربيكلمبيايي
سختپسنداســتوعراقهمگيروگرفتاريزياددارد.
كيروشباايناخالقشچطورآنجاراخواهدپسنديد؟

نكتهبازي

آماربازي

يك پولي هم بايد به ما بدهي!

دادگاهي كه با پول ما اداره مي شود

باز فضاي مجازي بهتر از زمين است

فرهادمجيديبرايتقويتكادرفني
خواهانحضوريكمربيايتاليايي
بهنامگابريلپينشــدهكهچون
منعحضورخارجيهادرفوتبال
ايــرانوجــوددارد،اســمشرا
گذاشتهاندمشاورايتاليايي!بااينحال
درشــرايطيكهچيزيبهپايانفصلنماندهومربيايتاليايي
همطبيعتابراياثرگذارينيازبهزماندارد،باشگاهاستقالل
همچنانبرايبرآوردهكردنخواســتهمجيديامروزوفردا
ميكند.همچنينشنيدههاحاكيازآناستكهباشگاهشرايط
عجيبيبرايهمكاريباپيندرنظرگرفته؛مثلاينكهاوحق
اعتراضبهدادگاهعاليورزشرانداردوهرزمانهمكهباشگاه
استقاللخواســت،ميتواندقراردادرافسخكند.يعنيبااين
شرايطفقطكمماندهاستقالليهادرقرارداداوبگنجانندكههر

وقتباشگاهنيازداشت،بتواندپولدستيازپينبگيرد!

باشگاهاستقاللحدوديكميليارد
و700ميليونتومانبهحســاب
دادگاهعاليورزشدرســوئيس
ريختهتادرحكماســتراماچوني
تجديدنظرصــورتبگيرد.مربي
ايتالياييكهقرارداد2سالهبااستقالل
داشت،بعدازنيمفصلكاربهبهانهعدمدريافتمطالباتشول
كردورفت.حاالقاعدتااستقاللبايدپولهردوفصلرابهاو
بدهد،اماباشگاهايرانيبرايجلوگيريازايناتفاق،آخرينتير
تركشخودراباشكايتبهCASپرتابكردهاست.اميدواريم
استقالليهاموفقباشــندوجلوياينضرربزرگرابگيرند،
هرچندقبالآنقدردرايندادگاهشكستخوردهايمكهجايي
برايخوشبينيباقينميماند.اينوســطفقطمافهميديم
هزينههربارشــكايتبهدادگاهعاليورزشچقدرســنگين
است.بهنظرميرسدCASكالباپولايرانيهاادارهميشود.

مهــديتيكدريكهبــاآنحركت
ناشيانهدرســوپرجامكارتقرمز
گرفتوتيمــشرا10نفرهكرد،
پــسازپايانمســابقهانتقادات
زياديراتحمــلميكند.طبيعي
استكهتراكتوريهاازاوشاكيباشند.
درستدردقايقيكهتيمآنهاميتوانستفشــاربياوردوبه
بازيبرگردد،تيكدريتراكتــوررا10نفرهكردوهمهچيزرا
بههمريخت.حاالامااينبازيكندرواكنشبهانتقاداتگفته:
»برخيدرفضايمجازيعقدههايشانراخاليميكنند.«
خبدراينكهترديدينيست،اماهرچهباشدفضايمجازي
براياينكاربهتراززمينمسابقهاست!شماباآنمشتيكه
حوالهبازيكنپرسپوليسكردي،مثالداشتيچكارميكردي؟
نكنددرحالتعاليروحبودي؟عقدهگشاييدرفضايمجازي
حداقلكارتقرمزنداردوبهيكتيمپرهوادارضربهنميزند.

متريكا

بهروز رســايلي| در بازگشــت از تعطيالت طوالني مدت ليگي، 
اســتقالل يك برد خوش موقع مقابل پديده به دست آورد. آبي ها 
البته خوش اقبال بودند كه در دقايق پاياني حمالت هيجاني ميهمان 
به جاي تور، تير دروازه را به لرزه درآورد. به هر حال اما اين برد از چند 
جهت با ارزش بود؛ هم فاصله با صدر را كم و آبرومندانه كرد، هم با 
اين همه غايب و بازيكن ناآماده، باعث ذخيره 3 امتياز ارزشمند شد 
و هم وسط طغيان استقاللي ها عليه هم، راهي براي صلح گشود. 

دوشنبه شب 4 اتفاق غافلگيرمان كرد.

  اول؛ سوپر آرمان
گلاولآرمانرمضانيبراياستقاللدرثانيههايپايانيبازيبانفت
آبادانبهثمررسيدوبســيارموردتوجهقرارگرفت.آنگلالبتهمهم
بود،امااستثنايينبود.بيشترارزشگلآبادانمربوطبهپيگيريتوپ
تاآخرينثانيهازسويرمضانيميشــد،اماحكايتدومينگلاودر
لباسآبيفرقداشت.رمضانيدرحاليبايكشوتپايچپاستثنايي
دروازهپديدهراگشــودوگرهبازيرابازكردكــهزدنچنينگلياز
بازيكنانمعموليساختهنيست.اوبااعتمادبهنفسكافي،هوشمندانه
ودقيقهدفراشناختوشليككرد.بينايندوگل،رمضانييكبار

همدرمسابقهدوستانهباپيكانموفقبهگلزنيشدهبودتانشانبدهد
موتورشتازهروشنشدهاست.ميدانستيمكهاودرتعقيبصحنهها،
ســاباندنوبازيبدونتوپمهارتدارد،امارمضانيحاالشــمههاي
جديديازفوتبالشرانشانميدهد.اوازپديدههايجالباينروزهاي

ليگبرترماست.

    دوم؛ سيو حسيني
چندماهپيشهمهفكرميكردندكارحسينحسينيدراستقاللتمام
استواوبايدولكندوبرود.حتيزمانيكهشايعهشدتراكتورخواهان
گلراستقاللاست،شــخصمحمدرضازنوزيموضوعراتكذيبكرد.
حاالاماحسينيبيسروصداجايخودشرادرتركيباصليپسگرفته
است.درروزهاييكهرشيدمظاهريدرگيردعوابامربيدروازهبانهاي
پيشيناستقاللاستيابهخاطرمطالباتشباباشگاهقهركرده،حسيني
برايچندمينبازيپياپيفيكسشــدواينباريكسيوحياتيهم
داشت.اورويشوتســنگينامينقاسمينژاددردقايقپايانيبازي،
بهترينواكنشممكنرانشاندادوتوپراباكمكتيردروازهبيرون
كشيد.بهثمررســيدنآنگلوتوقفاستقاللدراينشرايطبحراني

فعلي،شايدخيليچيزهاراعوضميكرد.

   سوم؛ وريا غفوري
مدتهاستكهنمايشهايدرخشانورياغفوريراازيادبردهايم.معدل
كيفياودرليگبيستمرضايتبخشنبودهاســت.زمانياگركاپيتان
استقاللبهيكبازياينتيمنميرسيد،كلينگرانيواسترسوموج
خبريوتحليليراهميافتاد.حاالاماغفوريگاهيمسابقاتراازروي
نيمكتشروعميكندوگاهيمثلبازيباپديدهبين2نيمهتعويض
ميشود.خروجاززميندردقيقه45براييكيازاسميترينبازيكنان
استقاللاتفاقخوبينيست؛مخصوصاكهبعدامعلومشوداينتعويض

موفقيتآميزهمبودهاست!وريابايدخيليبهترازاينهاباشد.

   چهارم؛ قطع برق آزادي
قطعيبرقاســتاديومآزاديالبتهاتفاقجديدينبود،اماقرارنيستهر
چيزيكهتكراريشد،قبحآنازبينبرود.جوادخيابانيدرجريانگزارش
بازيايرانوهنگكنگدرانتخابيجامجهاني،ازورزشگاهالمحرقايراد
ميگرفتوميگفتنيمقرناززمانساختآنگذشتهاست.اتفاقااززمان
احداثورزشگاهآزاديهمنيمقرنگذشته،اماالاقلمادربحريننديديمبرق
استاديومقطعشود.ركوپوستكندهبااينشرايطبهماميزبانينميدهند
كهنميدهندكهنميدهند.نيازبهاصالحاتساختارياساسيوجوددارد.

بازياســتقاللوپديدهبا2گلبهسود

آبيپوشــانبهپايانرسيداماآناليزهاي1/36
گروهمتريكانشــانميدهــداختالف
شاگردانمجيديباحريفشاندراين
بازيحتيبــهاندازهيــكگلهمنبودهاســت.آمارهــايمتريكا
نشاندهندهاميدگل1/36براياستقاللواميدگل0/70برايتيم
ميهماناستوبهاينترتيباختالف2تيمدرايجادموقعيتگلفقط
0/66بودهاست.امامهاجماناســتقاللازموقعيتهابهتراستفاده
كردندوتعدادگلهايآبيپوشانازاميدگلآنهابيشترشد.استقالل
دراينبازي14شوتبهسمتدروازهحريفزدكه6شوتاينتيمدر
چارچوببودويكسومشوتهايداخلچارچوبتبديلبهگلشد.
امااز12شوتپديدهفقط2شوتداخلچارچوببودوگليبراياين

تيمزدهنشد.

مهديقائديباوجوداينكهفقطيكنيمه

برايتيمشبازيكردامابازهمبهترين8/50
بازيكناستقاللدراينميدانشد.قائدي
كهدربــازيتيممليمقابــلكامبوجبا
ســيوچنددقيقهبازيبهترينبازيكنميدانشدهبود،اينبارهمبا
حضور45دقيقهايخودشيكگلزد،يكپاسگلدادونمره8/50را
ازمتريكادريافتكرد.مليپوشريزنقشاستقاللكهبعدازچندروز
غيبتدرتمريناتبازيراازروينيمكتآغازكردهبوددرابتداينيمه
دومبهزمينآمدو3پاسكليديو2شــوتدرچارچوبهمبهنام
خودشثبتكرد.بعدازقائديكهنمــره8/50از10رادريافتكرده
مطهريورضاوندبانمره7/78وســياوشيزدانيبانمره7/70ديگر

بازيكنانموفقاستقاللدراينميدانبودند.

مهديقائديباپاسگليكهدربازيبا

پديدهداد،صدرجدولگلســازانليگ06
جاريراباســروشرفيعيشريكشد.
هافبكسپاهانطي23بازيتيمش6بار
پاسگلدادهوتاقبلازبازيعقبافتادهاستقاللوپديدهبهتنهايي
بهترينپاسورليگمحسوبميشد.استقالليكبازيكمترداشتو
قائديهمبا5پاسگلدركمينصدرنشــينپاســورهابود.مهاجم
شماره10اســتقاللدرمقابلپديدهپاسگلاولتيمشرابهآرمان
رمضانيدادومثلســروشرفيعيبهآمار6پاسگلرسيدتاايندو
بازيكنتكنيكيمشتركادرصدرقراربگيرند.احمدرضازندهروحهمبا
5پاسگلبرايگلگهردرجمعبهترينپاسورهايليگحضوردارد.

واليبال همچنان مي بازد
تيممليواليبالايرانازلهستانهمشكستخورد.
ايننهمينشكستايراندرليگملتهاي2021
وهفتمينشكستمتواليشــاگردانآلكنودراين
تورنمنتبود.بعدازبازيضعيفمقابلفرانســهو
احساسشرمندگيبازيكنانكهميالدعباديپور،
كاپيتاندومتيــمازآنصحبتكردهبــود،انتظار
ميرفتدربــازيديروزاوضاعتغييــركندامااين
اتفاقمقابللهستانرخندادوواليبالايراندر3ست
بازندهشد.لهستانيهابازيرابهترشروعكردندوبا
امتيازاتيكهپشتسرهمگرفتند،هوادارانايرانرا
درهماندقايقاولبازينااميدكردند.لهستانيها
همدراســتراحتفنياولوهمدراستراحتفني
دوم2برابرايرانامتيازداشــتندامايكدوتعويضه،
ســنگينيشكســترابرايايرانكمتركرد.برديا
ســعادتوجوادكريميبازيكنانيبودندكهجاي
خودرابهاميرغفوروسعيدمعروفدادندتاجريان
بازيكميتغييركند.بازيدرامتياز21-13بهنفع
لهستانبودكهتعويضهاانجامشــدوباكمشدن
فاصله،ايران25-20ستاولراازدستداد.ايران
ســتدومراهمخوبآغازنكرداماخيليســريع
توانســتفاصلهراكمكندوحتيدرامتياز14به
تساويبرسد.اينتســاويتاامتياز20ادامهداشت
اماچندسرويسخوبلهستانوچندضربهايكه
درزمينايراندفاعنشد،لهستانرادوبارهدرامتياز
25-20بهپيروزيرســاند.ستسوم،بدترينست
برايايرانبود.درحاليكهلهستانبهامتياز6رسيده
بود،ايرانامتيازينداشت.برخالف2ستقبلياين
فاصلهكمنشدوستســوم25-16بهپايانرسيد.
دراينبازيمرتضيشــريفيبا11امتيازبيشترين
امتيازرابرايايرانگرفت.ياكوبكوچانوفسكيهم
با12امتياز،امتيازآورترينبازيكنزمينبود.ايران
امروزدرآخرينروزازليگســاعت18:30مقابل

آرژانتينقرارميگيرد.

كارت قرمز به نوشاد به خاطر توهين
نوشادعالمياندردورسوممسابقاتانتخابيتيمملي
پينگپنگكارتقرمزگرفتواخراجشد.عالميان
كهدردوردومدراعتراضبهداوريازادامهمسابقات
انصرافدادهبود،ديروزهمبعدازاينكهدر7ستآريا
اميريرابرد،بهپارتيشنهايدورزمينلگدزد.خبر
اينبودكهاوبهخاطراينلگدكارتقرمزگرفتهاست
اماافرادنزديكبهفدراســيونميگوينداوبهخاطر
توهينيكهبيروناززمينمســابقهبــههمراهان
بازيكنانكرد،كارتقرمزگرفــت.عالميانازدور
سوممسابقهاخراجشدوبرايحضوردردورچهارم
انتخابيمشــكليندارد.4نفربرتراينانتخابيهابه

مسابقاتقهرمانيآسيااعزامميشوند.

منهايفوتبال

محمدنوازي،دســتيارمهديرحمتيدرپديدهبعدازشكستاين
تيمبرابراســتقاللطبقمعموليككنفرانسخبــريتندديگر
داشــتوبههمهچيزگيرداد؛ازتغييرزمانبرگزاريبازيتاقطع
برقورزشگاهآزادي.اينوسطاوحملهبهداورانراهمازيادنبردو

گفت:»داورانكاريكردندكهاستقاللبرندهشود.دريكصحنه
پنالتي100درصدبرايماگرفتهنشدوخطايهندمدافعاستقالل
رانگرفتند.خيليازخطاهاي50-50رابراياســتقاللگرفتندو
همينمســئلهرويروندتيميماتأثيرگذاربود.«بهاينترتيباز

نظرآقامحمدقضاوتدراينبازيبهسوداستقاللبودهاست.اين
موضعگيريدرحاليانجامميشودكهنوازيچنديپيشدركسوت
يكاســتقالليدوآتشــهبهقهرمانيهايپياپيپرسپوليسطعنه
زدهورويصفحهشخصياشنوشتهبود:»پرسپوليسمثلهمان
دانشآموزياستكهپدرومادرشبرايشجايزهميخرندتاسرصف
بهاودادهشود.«اينمطلبدرآنزمانواكنشهايمنفيفراواني
بهدنبالآورد،اماحاالنوازياســتقاللرابهبرخورداريازحمايت
داورانمتهمميكند.باالخرهتكليفماباشماچيستآقايمربي؟

جايزهاستقاللراهمپدرشخريده؟
ازكريخوانينوازيعليهپرسپوليستاحملهبهآبيها

ابتدايمسابقاتاينفصلعليكريميدراوج،دربهترينفرمممكنراهي
ليگقطرشد.اوابتدابهتيمضعيفالقطرپيوستوچنانآمادهبودكهنتايج
وموقعيتاينتيمرادرجدولردهبنديزيروروكرد.نمايشهايدرخشان
كريميمنجربهحضوراودرالدوحيل،يكياز2تيمقدرتمندقطرشد،اما
سطحكيفياينبازيكنبهتدريجروبهنزولگذاشتوحاالباشگاهشرسما
اعالمكردهقصدتمديدقراردادباهافبكايرانيراندارد.اينشــرايطبراي
يكيازستارگانمهمفوتبالماقابلهضمنيستواينطوربهنظرميرسدكه

انتخابليگقطربراياو،باپسرفتفنيهمراهشدهاست.
موضوعفقطعليكريمينيست.مادرفصلگذشتهمسابقاتليگستارگان،
7بازيكنسرشناسدراينكشورداشتيمكهازبينآنهافقطيكنفر،يعني
شجاعخليلزادهبهتيممليدعوتشدهاست.اميدابراهيميفصلچندان
بديراپشتسرنگذاشتوحتيدرفهرستهايابتداييدراگاناسكوچيچ
همقرارداشت،امادرادامهخطخوردودورانحضورشدرتيممليبهطور
كاملپايانيافت.روزبهچشــميهمبهنوعيدرليگقطرمفقودشدهواز
نگاههادورماندهاســت.رامينرضاييانكهفصلرادرتيمخوبالدوحيل
شروعكرد،درادامهبهتيمضعيفترالسيليهقرضدادهشدوحاالهممعلوم
نيستسرنوشــتشبرايفصلبعدچهخواهدبود. مهردادمحمديهمكه
دردورانويلموتسبهتيممليدعوتميشد،برايالعربيبازيميكندو
اگرچهفصلنسبتاموفقيراپشتسرگذاشت،اماجايگاهشدرتيممليرا
ازدستداد.تكليفپژمانمنتظريهمروشناست.اوازمدتهاپيشعمال
ازسطحاصليفوتبالشفاصلهگرفتهوگوياقراراستتاجاييكهميتوانددر
قطركسبدرآمدكند.مسئلهروشناست؛شايدفوتبالباشگاهيقطرآنقدر
پولخوبيبرايبازيكنانايرانيداشــتهباشدكهآنهارابهسمتاينكشور
سرازيركند،اماازنظرفنيمعموالبهضررفوتباليستهايماتمامميشود.
اينتجربهدرگذشتههمبارهاتكرارشدهوطبيعتادرآيندههمهمينطور
خواهدبود.ازهمينحاالبرايفصلبعدهــمزمزمههاييدرمورداحتمال
حضورمحمدحسينكنعانيزادگان،احمدنوراللهي،مهديقائديو...درليگ
قطروجوددارد؛آنچهشايددرمسيررشدفنياينبازيكنانهموقفهبيندازد.

ليگ ستارگان سوخته
فوتبالقطرچهبرسربازيكنانايرانيميآورد؟
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شبغيرمنتظرهها
استقاللدرشبيپديدهرابردكه4اتفاق،سورپرايزمانكرد

جمعه 4 تير 1400

شنبه 5 تير 1400

يكشنبه 6 تير 1400

ماشين سازی-نساجی

مس رفسنجان-پرسپوليس

ذوب آهن-آلومينيوم

صنعت نفت آبادان-سايپا

استقالل-گل گهر

پديده -تراکتور

پيكان-نفت  مسجدسليمان

فوالد-سپاهان

19:10

19:15

19:40

21:50

20:50

20:30

19:50

21:00

هفته  بيست و چهارم

پنجشنبه 24 تير  1400

پنجشنبه 31 تير  1400

پرسپوليس -  استقالل

گل گهر سيرجان-آلومينيوم

فوالد-سپاهان

ملوان بندر انزلی -خيبر خرم آباد

19:45

20:30

21:30

20:00

جام حذفي
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رونالدوياغيميشود؟
  يك رؤياي قشنگ؛ مسي و رونالدو كنار هم در بارسلونا

جام ملت های اروپا 

23:30پرتغال-فرانسه چهارشنبه 2 تير

23:30آلمان-مجارستان چهارشنبه 2 تير

F گروه

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

14 -1 -1 1 2 سوئد 

3-2 2 1 -1 2 اسلواكی 

2-1 1 -2 -2 اسپانيا 

1 1 -3 2 1 1 -2 لهستان 

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

14 1 2 -1 1 2  فرانسه 

13 4 5 1 -1 2 پرتغال 

13 3 4 1 -1 2 آلمان 

31 -4 1 1 1 -2 مجارستان 

A گروه

جام ملت های اروپا 

20:30اسلواکی-اسپانيا چهارشنبه 2 تير

20:30سوئد-لهستان چهارشنبه 2 تير

E گروه

برنامه

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

79 -7 --3 3 ايتاليا 

14 2 3 1 1 1 3 ولز 

14 -5 4 1 1 1 3 سوئيس 

-7 -8 1 3 --3 تركيه 

شبفروپاشيگروهها

صعودپرتغالباباخت
با نتايجي كه در گروه بلژيك به دست آمد، 
ممكن اســت هر 3 تيم آلمان، فرانسه و 
پرتغال از گروه مرگ بــه دور بعد صعود 
كنند. پرتغال با يك باخت خفيف هم امتياز 
با فنالند و اوكراين مي شــود اما تفاضل 
گل منفي ندارد و با تفاضل صفر مي تواند 
به عنوان آخرين تيم به دور بعدي صعود 
كند. البته مجارستان هم شانس دارد و با 
يك پيروزي برابر آلمان صعودش با 4 امتياز 
قطعي مي شود و آنگاه از بين آلمان و پرتغال 
)درصورت باخت به فرانسه( يكي يا هر دو 
ممكن است حذف شــوند. اوضاع صعود 
و ســقوط به قدري پيچيده شده كه االن 
مي فهميم چرا آن همه سال در دبستان و 
مدرسه راهنمايي و دبيرستان و دانشگاه 

رياضي مي خوانديم!

صعودآلمانبا2باخت
آلمان هم مي تواند مثل دانمارك با 2باخت 
صعود كند. اين اتفاق درصورتي رخ مي دهد 
كه آلمان به مجارها با اختالف گل زيادي 
نبازند و پرتغال هم بازي را به فرانسه واگذار 
كند. در اين صــورت آلمان ها با 3 امتياز و 
باالتر از پرتغال از لحاظ تفاضل گل به عنوان 
تيم سوم به دور بعدي راه مي يابند. صعود 
فرانسه با هر نتيجه اي قطعي است اما 3 تيم 

ديگر هم براي صعود شانس دارند. آلمان كه 
هرگز بازي افتتاحيه در يورو را نباخته بود، 
امسال با شكســت از فرانسه رقابت ها را 
آغاز كرد. حاال شايد با يك باخت ديگر هم 
اتفاق بدي براي يواخيم لوو و شاگردانش 

نيفتد و آنها بتوانند صعود كنند.

حذفياصعوداسپانيابامساوي
در گروه اســپانيا هم اوضاع بهتر از گروه 
مرگ نيســت. اســپانيا ممكن است با 
يك مساوي ديگر حتي به عنوان تيم سوم 
هم صعود نكند. ماتادورها كه از 2 بازي اول 
مقابل سوئد و لهســتان تنها يك گل زده 
و 2 امتياز به دســت آورده اند، اگر مقابل 
اسلواكي هم مساوي كنند و لهستان موفق 
شود ســوئد را ببرد، در گروه خود چهارم 
خواهند شد چون هر 3 تيم ديگر 4 امتيازي 
خواهند شد. مساوي اسپانيا درصورتي كه 
با توقف لهستان مقابل سوئد تمام شود، 
اين تيم را سوم مي كند و با توجه به تفاضل 
گل صفر براي اين تيم، اسپانيايي ها قادر 
خواهند بود باالتر از فنالنــد و اوكراين 
3 امتيازي كه تفاضل منفي دارند، به دور 
حذفي راه يابند. فراموش نكنيم اسلواكي 
لهستان را برده و به سوئد باخته، لهستان 
به اسلواكي باخته و با اسپانيا مساوي كرده 
و سوئد هم كه با اسپانيا به تساوي بدون گل 

رسيده است.

پرونده مرحله گروهي يورو1+ 2020  امشــب با برگزاري 4 بازي بسته خواهد شد تا تكليف 
تيم هاي صعود كننده و حذف شده به طور كامل مشــخص شود. بدون ترديد مهم ترين بازي 
امشب را تيم هاي فيناليست دوره قبل برگزار خواهند كرد، آن هم در شرايطي كه يكي از آنها 
ممكن است وداعي زودهنگام با اين رقابت ها داشته باشد. رونالدو با پرتغال آن تيمي است كه 
با شكست سنگين مقابل فرانسه ممكن است ديگر جايي در جام نداشته باشد. رونالدو براي 
حفظ مدافع عنوان قهرماني در جام و رسيدن به ركورد علي دايي انگيزه هاي خاصي در بازي 

امشب خواهد داشت.

بازيهايرودررو
سوئد- لهستان: 2تيم 26بار با هم روبه رو شده اند كه معموال برد از آن سوئد بوده با 
14برد در برابر 8 باخت. جدال آخر را هم سوئد در سال 2004 با نتيجه 3بريك برده است.

اسلواكي- اسپانيا: 6بار ســابقه رويارويي بين 2تيم وجود داشته و اين هفتمين بار 
خواهد بود. در رويارويي هاي قبلي اسپانيا 4 بار برده و يك بار تن به شكست داده است. 
اين دوتيم آخرين بار در سال2015 و مسابقات انتخابي يورو بود كه با هم بازي كردند 

و اسپانيا 2بر صفر پيروز شد.
آلمان- مجارستان: سابقه اي طوالني در بازي با هم دارند؛ 33بار. در اين 33بازي آلمان 
13بار برده و 10 بار هم به مجارها بازي را واگذار كرده و 10 بازي هم مساوي تمام شده 
است. توماس مولر در آخرين تقابل با اين تيم در سال 2016 در برد 2بر صفر آلمان گل 

زده اما به احتمال فراوان به دليل مصدوميت در بازي امشب غايب است.
فرانسه- پرتغال: اين تقابل هم ريشه اي ديرينه دارد. فرانسه و پرتغال 27بار با هم 
روبه رو شده اند كه پرتغال تنها 2 تســاوي و 6برد مقابل فرانسه كسب كرده ازجمله 
پيروزي يك بر صفر در وقت اضافه فينال يورو 2016 در خاك فرانسه. فرانسوي ها 19برد 
مقابل اين تيم داشته اند. كريستيانو رونالدو به فرانسه تاكنون گلي نزده است. او به 
آلمان هم گل نزده بود كه در بازي قبلي اين طلسم را شكست. فراموش نكنيم رونالدو 
تنها 2 گل با علي دايي فاصله دارد و مي تواند امشب با جبران اين فاصله، بهترين گلزن 

ملي جهان لقب بگيرد.

غايبانبازيهايامشب
سوئد: زالتان كه پيش از آغاز رقابت ها به دليل آسيب ديدگي 
خط خورد. كلوسفكي كه در بازي اول غايب بود، به اين بازي 

مي رسد اما وضعيت ماتياس سوانبرگ مشخص نيست.
لهستان: محروميت كريچووياك كه در بازي اول اخراج شده 
بود، به پايان رسيده و در اين بازي حضور خواهد داشت. اما 
لهســتان مصدومان زيادي دارد ازجمله ميليك، پيونتك، 
بيليك، رتسا )ركا(، مودر و در نهايت فابيانسكي هم معلوم 

نيست به بازي برسند.
اسلواكي: يك كرونايي به نام واورو دارند و يك مصدوم به نام 

ايوان شرانتز. بقيه در دسترس هستند.
اسپانيا: تســت كوويد يورنته و بوسكتس منفي شده و اين 
دو بازيكن قادر به بازي خواهند بود. لوييس انريكه غير از 
ستاره هايي مثل راموس و آسنسيو كه خط زده، غايب ديگري 

براي اين بازي ندارد.
آلمان: توماس مولر انگار به دليل آسيب ديدگي قادر به بازي 
نيست. هوفمان و كلوسترمان هم وضعيت ناپايداري دارند. اما 

گورتسكا كامال آماده بازگشت از مصدوميت است.
مجارستان: آدام ژاالي، مهاجم مسن و باتجربه مجارها در 
بازي با فرانســه مصدوم و مجبور به خروج از زمين شد اما 

ممكن است او هم به اين بازي برسد.
پرتغال: هيچ كس غايب نيست اما ســرمربي پرتغال بايد 
فكري به حال وضعيت دفاعي اين تيم بكند. در بازي قبلي 
2 گل به خودي زدند و 2 گل ديگر خوردند و يك گل آفسايد 
ميلي متري. كانسلو تنها غايب تيم است كه به كوويد مبتال 

شده است.
فرانسه: دمبله مثل هميشه مصدوم شــد. او كه از ابتداي 
نيمه دوم مقابل مجارستان به ميدان رفته و يك شوت به تير 
دروازه حريف زده بود، ناگهان تعويض و بعدا مشخص شد كه 

دست كم 2 تا 3 ماه قادر به بازي نخواهد بود.

با4بازيديگر،مرحلهگروهيرقابتهاييورو1+2020بهپايانميرسد

B گروه

C گروه

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

69 1 7 --3 3 بلژيك 

13 4 5 2 -1 3 دانمارك 

23 -3 1 2 -1 3 فنالند 

53 -7 2 2 -1 3 روسيه 

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

69 2 8 --3 3 هلند 

16 3 4 1 -2 3 اتريش 

13 -5 4 2 -1 3 اوكراين 

-6 -8 2 3 - - 3 مقدونيه 

يك گزارش شايد سر كاري از روزنامه آاس كه يك روزنامه هواداري رئالي است باعث 
شده، هواداران رئال و بارسا بار ديگر به جان هم بيفتند. موضوع گزارش اين است كه 
خوان الپورتا براي خودنمايي و البته كسب درآمد بيشتر رؤيايي را در سر مي پروراند تا 
كريستيانو رونالدو را به نوكمپ ببرد. رونالدو رابطه خوبي با سرمربي جديد يوونتوس 
ندارد و آلگري قبال هم از او انتقاداتي در رسانه ها مطرح كرده است. جدا از اين، سبك 
او به همبازيانش نمي خورد و غيراز كيه زا بازيكن ديگري نيست كه دركش كند. براي 
همين جدايي اين ستاره پرتغالي در فاصله يك فصل مانده تا انتهاي قراردادش محتمل 
خواهد بود. پيش از اين مدير برنامه هايش او را به رئال پيشنهاد داد اما فلورنتينو پرس 

با بازگشت اسطوره باشگاه مخالفت كرد. پروژه بازگشت به منچستريونايتد يا انتقال به 
پاري سن ژرمن هم هنوز در جريان است. منچستري ها مدام در توييتر و اينستاگرام از او 
عكس مي گذارند و تمجيدش مي كنند.گفته مي شود ناصر الخليفي هم درصورت رفتن 
امباپه به رئال بالفاصله كريســتيانو را به پاريس مي برد يا حتي ممكن است درصورت 
جدا نشــدن امباپه هم چنين اتفاقي رخ دهد. اما آاس نوشته الپورتا مي خواهد مسي 
و رونالدو را در كنار هم قرار دهد. اين رؤيا تنها در پلي استيشن ممكن بود و گاهي هم 
گمانه زني هايي درباره حضور همزمان اين دو در پاري سن ژرمن مطرح مي شد اما زيادي 
رؤيايي بود. نكته اين جاست كه ممكن است سبك رونالدو و بارسلونا به همديگر نخورد 
اما از لحاظ اقتصادي پروژه اي هيجان انگيز خواهد بــود. زماني ديويد بكام نه به خاطر 
ارزش هاي فني اش بلكه به خاطر برندي كه از خود ساخته بود به رئال برده شد و حتي 
در پست غيرتخصصي هافبك تدافعي بازي كرد. بارسلونا در اين ورشكستگي اقتصادي 
و بحران مالي كرونايي مي تواند از برند CR7 استفاده تبليغاتي و اقتصادي ببرد و زوج 

مسي- رونالدو را به يك برند پول ساز جديد تبديل كند.

البته در روزهايي كه بارســايي ها براي پرداخت دستمزد ستاره هاي خودشان مشكل 
دارند، جذب يكي از ســتاره هاي دنياي فوتبال با دســتمزد نجومي كمي غيرمنطقي 
به نظر مي رسد. هرچند رونالدو براي بازگشت به رئال يا منچستر حاضر بود در دستمزد 
سالي 31ميليون يورويي اش تخفيف بدهد اما بعيد است در كنار مسي رقمي هم تراز 
با اين بازيكن طلب نكند. مسي در 4 سال اخير سالي 75ميليون گرفته و براي قرارداد 
جديد آپشن هاي بهتري هم خواهد خواست. رفتن كريستيانو به بارسلونا يك خيانت 
به مادريديستاها خواهد بود اما شايد براي رونالدو مهم نباشد در بازگشت به برنابئو با 
پيراهن آبي اناري توسط هواداران هو شود. او از هو شدن ها انگيزه بيشتري براي گلزني 
مي گيرد. اگر تا امروز كه اين متن را مي خوانيد، خبر روزنامه اسپانيايي تكذيب نشده 
باشد، فعال مي توانيم به تصويرسازي از چنين رؤيايي سر خوش بمانيم. اصال چرا اين قدر 
بين رؤياي دوستداران فوتبال و واقعيت فاصله وجود دارد؟ چه مي شود اين دو نفر در 
سال هاي آخر فوتبال شــان و پيش از آنكه همه را از خداحافظي شان افسرده و نااميد 

كنند، در كنار هم به ميدان بروند؟

تركيب هاي احتمالي
سوئد )2-4-4(: اولسن، آگوستينسون، دنيلسون، ليندلوف، لوستيگ، 

الرسون، اولسون، اكدال، فورسبرگ، ايساك و برگ.
لهستان )2-5-3(: شزني، برژينسكي، گليك، بدنارك، ژووياك، كليچ، 

كريچووياك، زيلينسكي، پوشاژ، سوييدرسكي و لواندوفسكي.
اسلواكي )1-3-2-4(: دوبراوكا، هوبوكان، اشكرينيار، ساتكا، پكريك، 

هروسوفسكي، كوچا، ماك، همشيك، هاراسلين، دودا.
اسپانيا )3-3-4(: اوناي سيمون، ديه گو يورنته، آلبا، پائو تورس، الپورت، 

كوكه، بوسكتس، پدري، فران تورس، اولمو و موراتا.
آلمان )1-3-2-4(: نوير، روديگر، هوملــس، گينتر، گوزنس، كروس، 

گوندوغان، كيميش، گورتسكا، هاورتس و گنبري.
مجارســتان)2-5-3(: گوالژي، بوتــكا، اوربان، آتيــال ژاالي، نگو، 

كالين هايسلر، نگي، شافر، فيوال، آدام ژاالي و ساالي.
فرانســه )1-3-2-4(: هوگو لوريس، پــاوار، واران، كيمپمبه، لوكاس 

ارناندس، كانته، ربيو، پوگبا، گريزمان، امباپه و بنزما.
پرتغال )1-3-2-4(: پاتريسيو، گريرو، روبن دياز، پپه، سمدو، دنيل پريرا، 

كارواليو، روبرتو فرناندز، ژوتا، برناردو سيلوا و كريستيانو رونالدو.

لطفبلژيكدرحقهمه
بلژيكي ها با برد مقابل فنالند به تيم هاي دانمارك، سوئيس، پرتغال و چند تيم ديگر راه دادند

تيم ملي دانماك براي دومين بار در يورو خاطره سازي 
و تاريخ سازي كرد )بعد از قهرماني سال1992به عنوان 
ميهمان ناخوانده رقابت هاي جام ملت ها(. بعدها مردم 
اين كشور از دوشنبه شــب ياد مي كنند و مي گويند 
يادش به خير، هيچ امتيازي نداشتيم اما در بازي آخر 
موفق شديم روســيه را 4بر يك ببريم و صعود كنيم. 
دانماركي ها از شوك ناشي از ايست قلبي اريكسن در 
اواخر نيمه اول بازي اول شان مقابل فنالند، 2 ديدار پياپي 
را به ناحق باختند اما در بازي آخر انگار به جاي كفش 
فوتبال با قلم و كاغذ به زمين آمده بودند تا فصلي تازه از 
تاريخ را به نگارش درآورند. لطف بزرگ را بلژيكي ها در 
حق اين تيم كردند كه با وجود بي نيازي از كسب امتياز 
در ديدار پاياني مقابل فنالند، جوانمردانه بازي كردند و 3 
گل به اين تيم سختكوش زدند كه يكي شان با بدشانسي 
آفسايد شد. حاال دانمارك پايين تر از بلژيك به عنوان 
تيم دوم صعودش را قطعي كرده و فنالند هم با 3 امتياز و 
تفاضل گل منفي 2چاره اي جز صبر براي تماشاي نتايج 

تيم هاي سوم ساير گروه ها ندارد.

   ركوردهاي دانمارك
دانمارك نخستين تيمي بود كه در ادوار يورو و جام ملت ها 
با وجود 2 باخت در 2 ديدار اوليه، سرانجام موفق به صعود 

از گروه شد. اين اولين بار از جام جهاني 98به اين سو بود كه 
دانماركي ها در يك تورنمنت بزرگ 4گل يا بيشتر مي زدند.

   بلژيك سخاوتمند
بلژيك جدا از لطفي كه به دانمارك كرد، دســت به كاري 
زد تا پرتغال هم حتي درصورت باخت خفيف به فرانســه 
به عنوان تيم ســوم گروه آخر به دور بعــدي صعود كند. 
برد بلژيك حتي ســوئيس را هم به عنوان تيم سوم گروه 
اول به دور حذفي فرستاد، چون اين تيم 4 امتيازي است 
و دســت كم 2 گروه ديگر تيم هاي سوم شــان 3 امتيازي 
هستند و طبق قانون 4 تيم از تيم هاي سوم گروه هاي 6گانه 
به مرحله يك هشتم مي روند كه سوئيس قطعا يكي از آنها 
خواهد بود. با برد بلژيك حتــي تيم هاي چك و انگليس 
هم كه ديشب با هم بازي داشتند، با هر نتيجه اي در بازي 

ديشب شان صعودشان به دور بعدي قطعي شد.

   بازي هاي شنبه
با نتايج رقم خورده در بازي هاي دوشنبه، تكليف 2 ديدار از 
8 ديدار مرحله يك هشتم نهايي يورو 2020مشخص شد. 
به اين ترتيب ولز از ســاعت 20:30شنبه در آمستردام با 
دانمارك بازي مي كند و ايتاليا هم از ساعت 23:30در لندن 

به مصاف اتريش مي رود.

   بهترين صعود و بدترين سقوط
بلژيك پس از تيم هاي ايتاليا و هلند، سومين تيمي بود 
كه با كســب 3 پيروزي متوالي و كسب امتيازات كامل 
راهي مرحله حذفي شد. مقدونيه هم پس از تركيه به 
دومين تيمي تبديل شد كه اين رقابت ها را بدون حتي 

كسب يك امتياز ترك مي كند.

   ششمين گل به خودي
هرادسكي، دروازه بان فنالند ششمين بازيكني بود كه 
در يوروي امســال موفق به گلزني به تيم خودي شد. 
پيش از او دميرال )تركيه مقابل ايتاليا(، شزني )لهستان 
مقابل اســلواكي(، هوملس )آلمان مقابل فرانســه(، 

روبن دياز و گريرو )پرتغال مقابل آلمان( گل به خودي 
زده بودند كه تا همين جاي كار هــم 2 برابر همه گل 

به خودي هاي دوره قبلي در سال 2016است.

   خداحافظي پاندف
گوران پاندف، مهاجم سرشناس تيم ملي مقدونيه هم 
در اواخر بازي با هلند از تيم ملــي و احتماال از فوتبال 
خداحافظي كرد. او در ميان اســتقبال تماشــاگران 
هلندي و مقدونيه اي حاضر در ورزشگاه يوهان كرويف 
آره نا و تونلي كه بازيكنان هلند برايش درســت كرده 
بودند از زمين بيرون رفت. او كه نخســتين بار ســال 
2001 پيراهن تيم ملي اين كشــور را پوشــيده بود، 

ظرف 20 سال 122بازي براي اين پيراهن انجام داد و 
38گل ملي زد كه در هر دو مورد ركورددار است. ايگور 
آنجلوفسكي، سرمربي اين تيم هم اعالم كرد كه ديگر 

هدايت مقدونيه شمالي را برعهده نخواهد داشت.

   ناپرهيزي آزار
يك ركورد ديگر هم در رقابت هاي اين شب ثبت شد. 
ادن آزار براي نخســتين بار از نوامبــر 2019و پس از 
تقريبا 19 ماه در يك بازي به طور كامل حضور داشت. 
او از ديدار رئال مادريد و رئال سوسيداد )نوامبر 2019( 
به دليل مصدوميت و ناآمادگي هرگز 90 دقيقه كامل در 
ديدارهاي ملي و باشــگاهي بازي نكرده بود. البته آزار 
نيمه اول هم كمي احساس ناراحتي كرد و برخي تصور 
كردند مثل دمبله دوباره مصدوم شــده اما تا پايان به 

بازي ادامه داد.

   تغيير ميزبان فينال
يك خبر هم از فينــال يورو كه قرار اســت در ومبلي 
66هزار نفري و احتماال با حضور 40هــزار نفر برگزار 
شــود. در بريتانيا كه وحشــت از بروز موج سوم كرونا 
ويروس وجود دارد، تعداد مبتاليان به كوويد- 19طي 
يك هفته گذشــته به 68449مورد افزايش پيدا كرده 
است. ماريو دراگي، نخســت وزير ايتاليا كه تيمش را 
شانس اصلي صعود به فينال و حضور در اين ورزشگاه 
مي داند از االن در تالش است تا ميزباني را از انگليسي ها 
بگيرد. البته براســاس برنامه نيمه نهايي هم در ومبلي 

خواهد بود.
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در مراسمي با حضور معاون رئيس جمهور، شهردار تهران، 
وزيــر و ورزش و جوانــان و رئيس كميته ملــي المپيك 
 از ســرديس 9قهرمان المپيــك و پارالمپيــك و تنديس
 جهان پهلوان تختي، رونمايي شد. به گزارش روابط عمومي 
كميته ملي المپيك، در اين مراسم ابتدا كليپي از زندگينامه 
محمود نامجو، محمدعلي خجســته پور، محمد پذيرايي، 
اســماعيل علم خــواه، ابوطالــب طالبي، پرويــز جالير، 
سيدشمس الدين سيدعباسي، منصور برزگر و محمدرضا 
ميرزايي جابري پخش شد. در زمان رونمايي از سرديس اين 
قهرمانان المپيــك و پارالمپيك، منصور برزگر، محمدرضا 
ميرزايي جابري و خانــواده تعــدادي از قهرمانان حضور 
داشتند. در بخشي از اين مراسم، رضا صالحي اميري، رئيس 
كميته ملي المپيك با اعطاي لوحي از نوبخت و قاضي زاده 
هاشمي )وزير سابق بهداشت( به جهت خدمات ارزنده آنان 
در توسعه و حمايت از ورزش كشــور تقدير كرد. در بخش 
پاياني مراسم، تنديس كامل جهان پهلوان تختي به عنوان 

نماد موزه ملي ورزش، المپيك و پارالمپيك رونمايي شد.

خوشامدگويي گرم بوندس ليگا به بسكتباليست ايراني 
 بهنام يخچالي فصل آينده براي تيم Mitteldeutscher در بوندس ليگا بازي مي كند؛ سرمربي تيم گفته خيلي خوب است 

كه يك بازيكن المپيكي به تيمش اضافه مي شود

اتفاق روز

رونمايي از تنديس تختي در حضور نوبخت و حناچي

بهنام يخچالي فصل آينــده در بوندس ليگاي يك و براي تيم 
بسكتبال Mitteldeutscher BC بازي مي كند. يخچالي 
ProA بازيكن تيم ملي ايران است كه فصل پيش هم در ليگ

بازيكن تيم روســتوك بود. روستوك نتوانست به ليگ باالتر 
صعود كند اما بازي هاي درخشان يخچالي او را به بوندس ليگاي 

يك رساند.
يخچالي از مرداد سال 1398لژيونر شد. مقصد اول او ليگ چين 
بود. گارد راس تيم ملي به تيم نانجينگ رفت و يك فصل بعد 
بازيكن تيم روستوك شد. خيلي ها رفتن او به بوندس ليگا و بازي 
در روستوك را به حضور درك بائرمن ربط مي دهند. بائرمن كه 
مدتي سرمربي تيم ملي بسكتبال ايران بود، فصل پيش روي 

نيمكت روستوك نشست.
روســتوك با اينكه در فصل عادي بازي هاي خوبي انجام داد 
اما در پلي آف خوب نبود و نتوانســت به ليگ باالتر برسد با 
اين  حال بازي هاي درخشــان يخچالي در اين تيم ديده شد. 
 او با ميانگين 1۶امتياز در هر بازي، يكي از 5 بازيكن برتر ليگ
 Pro A در فصل قبل بود. در پايان فصل هم هواداران روستوك 

او را به عنوان بهترين بازيكن تيم انتخاب كردند.

روزهاي اول خــرداد يخچالي قراردادش را براي 2 ســال با 
روســتوك تمديد كرد اما بندي در قراردادش اجازه مي داد 
كه اگر پيشنهاد خوبي داشــت، از تيم جدا شود. ديروز خبر 
رسيد كه قرار اســت يخچالي براي تيم جديدي بازي كند. 
چند ساعت بعد از انتشار اين خبر صفحه اينستاگرام باشگاه 
Mitteldeutscher عكسي از يخچالي به اشتراك گذاشت 
و به او خوشامد گفت. زير اين عكس نوشته شده است: »يكي 
از بازيكنان برجسته فصل قبل Pro A در فصل آينده پيراهن 
تيم ما را به تن مي كند. اين بازيكن 25ساله هم اكنون با تيم ملي 
كشورش براي بازي هاي المپيك توكيو و جام ملت هاي آسيا 

آماده مي شود.« 
ايگور جوويچ، سرمربي تيم جديد يخچالي است. او استقبال 
گرمي از بازيكن ايراني تيمش داشته است و حضور يك بازيكن 
المپيكي در تيمش را اتفاق خوبي مي دانــد. جوويچ درباره 
بازيكن جديــدش گفت: »يخچالي با وجود ســن كم يكي از 
شوتينگ گاردهاي )شــوت زن( با تجربه در سطح بين المللي 
است كه مي تواند به عنوان گارد راس )توپ پخش كن( نيز به تيم 
ما كمك كند. يخچالي بازيكن خوبي در دفاع است و احساس 

خوبي نسبت به توپ دارد. او مي تواند احساسي را كه دارد، به 
تيم منتقل كند. براي باشگاه و هواداران تيم ما خيلي خوب است 
كه مي توانند يك بازيكن المپيكي در تركيب خود داشته باشند 
و از او ميزباني كنند. يخچالي از شدت اشتياق براي اثبات خود 
در بوندس ليگا مي سوزد.«يخچالي به يكي از خواسته هايش 
رسيده اســت. او درباره تيم جديدش گفت: »به عنوان يك 
بازيكن جوان هميشه دوست داشتم در يكي از بهترين ليگ هاي 
اروپايي بازي كنم. ديرك بائرمن و تيم روستوك فصل گذشته 
اين شانس را به من دادند كه در ليگ Pro A خودم را اثبات 
كنم. ما فصل خوبي را با هم پشت سر گذاشتيم و از تيم روستوك 
تشكر مي كنم. اخيرا چندين باشگاه از بوندس ليگا با من تماس 
داشــتند. پس از ارزيابي وضعيت شخصي خودم و صحبت با 
سرمربي آقاي ايگور حوويچ در مورد تيم جديدم به جمع بندي 
رسيدم. هم اكنون بسيار هيجان زده هستم و بي صبرانه منتظرم 
تا بازي هاي المپيك و كاپ آسيا به پايان برسد و با هم تيمي هاي 

جديد و هواداران تيم آشنا شوم.« 
تيم جديد يخچالي فصل پيش در رده پانزدهم بوندس ليگا بود. 

در اين ليگ 17تيم حضور دارند.

اتحاديه جهاني كشتي رنكينگ نهايي برترين آزادكاران جهان 
را براي حضور در المپيك توكيو منتشر كرد. از بين 6كشتي گير 
المپيكي ايران فقط مصطفي حســين خاني و حســن يزداني 
در جمع ۴نفر برتر وزنشان هستند. حســين خاني نفر چهارم 
7۴كيلوگرم است و حسن يزداني نفر اول رنكينگ ۸6كيلوگرم. 
براساس قانون اتحاديه جهاني كشتي، در المپيك نفرات اول و 
چهارم رنكينگ در باالي جدول قرار مي گيرند و تا نيمه نهايي 
با هم برخورد ندارند و نفرات دوم و سوم رنكينگ نيز در پايين 

جدول هستند و آنها هم تا نيمه نهايي با هم كشتي نمي گيرند. 
در اين شرايط ۴نفر اول رنكينگ نسبت به بقيه كار آسان تري 
براي رسيدن به مرحله نيمه نهايي دارند ولي غيبت ديويد تيلور 
درجمع اين ۴ نفر شــايد به ضرر يزداني تمام شود. اين احتمال 
وجود دارد كه آنها قبل از نيمه نهايي با هم روبه رو شوند. تيلور 
به دليل مصدوميت و پارگي رباط پا بســياري از مسابقات را از 
دست داد و نتوانست براي حضور در سيدبندي امتياز جمع كند. 
او در مسابقات قهرماني جهان2019 قزاقستان كشتي نگرفت؛ 

مسابقاتي كه يزداني قهرمان شد. تيلور فقط در مسابقه كسب 
سهميه منطقه قاره آمريكا به ميدان رفت و اول شد.

  نبرد انتقامي
در مسابقات جهاني  201۸ مجارستان، تيلور و يزداني دور اول 
با هم كشتي گرفتند، تيلور كشــتي را برد و با حضور در فينال، 
يزداني در شانس مجدد با شكست رقبايش به مدال برنز رسيد. 
نخستين رودررويی يزداني و تيلور در مســابقات جام جهاني 
2017 كرمانشــاه بود كه تيلور در عين نابــاوري با ضربه فني 
يزداني را شكست داد. حسن يزداني در آن مسابقات بيمار بود 
و گفته مي شد با تب شديد روي تشــك رفته است. رويارويي 
احتمالي آنها در توكيو مي تواند ســومين مبارزه اين دو ستاره 
باشد. البته بايد منتظر قرعه كشي مسابقات ماند و ديد شانس تا 

چه حد با يزداني يار است.

 يزداني برتر از برترين ها
در رده بندي  وزن ۸6 حســن يزداني اول است، ديپاك پونيا از 
هند، مايلس آمين از سن مارينو و آرتور نايفانوف از روسيه نفرات 
بعدي هستند. پونيا يك  ماه پيش در مسابقات قهرماني آسيا در 
كمتر از 3دقيقه با امتياز عالي از يزداني شكست خورد. مايلس 
آمين كه روسي االصل اســت در نيمه نهايی مسابقات قهرماني 
جهان قزاقســتان در ۴دقيقــه 11 بر صفر بــه يزداني باخت. 
نايفانوف روس در مسابقات قزاقستان مقابل يزداني ضربه فني 
شد و شكست خورد. احتمال رويارويي اين كشتی گير روس با 
يزداني فقط در نيمه نهايي وجود دارد. مصطفي حســين خاني 
هم كه در رده چهارم 7۴كيلوگرم قرار دارد درصورت راهيابي به 
نيمه نهايي بايد با فرانك چاميزو ايتاليايي ديدار كند كه نفر اول 
اين وزن است. ۴كشتي گير ديگر در هر كجاي جدول كه باشند، 

با رقباي اصلي شان روبه رو مي شوند.

  يزداني- تيلور؛ شايد زودتر از فينال 
   تيلور حريف اصلي حسن يزداني در جمع ۴نفر اول رنكينگ اتحاديه جهاني كشتي نيست 

در المپيك شايد اين دو پيش از فينال با هم روبه رو شوند
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افقي:
عســلي-  تخم مــرغ   -1  

كشورگشاي بي رحم مغول
2- طالع- نيكوكاران- زشت

3- مشــقت- نوعــي ماهي 
استخواني جنوب- در آستانه 

مرگ
۴- عيد ويتنام- داراي طول 
زماني- كمبــود آن موجب 

پوكي استخوان مي شود
5- عطا- بخش هاللي انتهاي 

ناخن- شبيه
6- شرط بندي- زبانه آتش- 

مخفف ديگر
7- گياه رنگرزي- بخش مايع 
و شفاف خون- سخن بي پرده

۸- مشــرق- به نرمـــــي 
رفتاركردن- طراح

9- تخم مرغ انگليسي- غذاي 
ســنتي اصفهان- نويسنده 

كتاب »فتح خون«
10- از نســل امام علي)ع( و 
حضرت فاطمــه)س(- مورد 

پذيرش- كوچك تر
11- انــواع ميوه و ســبزي  
خوراكي- از راست به چپ- 

دانه نهانزا
12- غيرقابل انكار- محوطه 
ورزشي سرپوشيده- گردنبند 

اسارت
13- بي ارزشي- كاغذفروش- 

كتاب ثبت ركورد هاي جهاني
1۴- كارگر كشتي- رهايي- 
بــرق را از كوئــل بــه دلكو 

مي رساند
15- نرم افزاري براي كار هاي 
گرافيكــي- موســيقي دان 

آلماني قرن نوزدهم
  

عمودي:
1- رفت وآمدكــردن- دليل 

و برهان
2- سلول- سرايت بيماري- 

برف آذري
3- به رخ كشــيدن نيكويي- 
تفنــگ قديمــي- رئيس ده 

فراش در دوره قاجار
۴- خوشــحال و خنــدان- 

گريزان- خداحافظي
5- به يكديگر ساييده شده- 

تيراندازي
6- قصه- سمت چپ ميدان 

جنگ- مادر عرب
7- غــالم- اهــرم زيرپايي- 

توله سگ شكاري
۸- حــول محــور خــود 
مي گردد- كاتالــوگ- واحد 

شمارش اسب
9- تيري كه با كمان اندازند- 

پول گرجستان- تباهي
10- كچــل- پايتخت تبت- 
درختي با گل هاي خوشه اي 

خوشبو
11- زهرخورده- نيك نژاد

12- پيامبري كه در ســالخوردگي 
صاحب فرزند شد- باد گلو- آويخته

13- صاحب انديشــه- راه و روش- 
امر به يافتن

1۴- ضميــر اشــاره- دلواپــس- 
ثروتمندان

15- بازداشــتن- زندگي نامــه 
داستاني شــهيد صياد شيرازي به 

قلم محسن مؤمني

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3960
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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  افزايش 40درصدي قيمت بليت هواپيما ظرف كمتر از 6ماه
اواخر آذرماه براي بليت پرواز سفر به مشهد 771200تومان پرداختم و 
چند روز پيش وقتي خواستم براي سفر بليت بگيرم با رقم يك ميليون و 
78هزار و 500تومان مواجه شدم. آيا مسئوالن ايرآنالين ها مي خواهند 
كه فعاليت شــان ادامه يابد يا مي خواهند با گرانــي كاري كنند كه 

هيچ كس توان سفر پروازي نداشته باشد؟
شيرافكن از تهران 

  كمالشهر پل عابر پياده ندارد
با گسترش كمالشهر در بخش شمالي آن و ايجاد شهرك هاي جديد 
نظير اميرالمومنين و شــهرك گلها نياز به پل عابر پياده براي تردد 
ساكنان بخش شمالي به جنوب و به عكس به شدت احساس مي شود. 
خيابان شهيد بهشتي كه همان جاده قديم قزوين محسوب مي شود 

همواره پرترافيك و جان عابران پياده در خطر است.
كبيري كمالشهر از كرج

  خرابي تهويه و كولرقطارهاي مترو
در بعضي از واگن هاي قطارهاي مترو، تهويه و كولر كار نمي كند. اين 
مسئله عالوه بر طاقت فرسا شدن تنفس در هواي بسته داخل واگن ها، 
به دليل عدم چرخش هوا، موجب انتقال ويروس كرونا هم مي شــود. 
موضوع را با مسئولين مترو مطرح كرديم پيشنهاد دادند كه واگن تان را 
عوض كنيد! از مسئوالن رده باالتر تقاضاي پيگيري و رسيدگي داريم.
سهرابي از تهران

  قلعه يالدور مرند در آستانه تخريب كامل
قلعه باســتاني »يالدور« مرند كه قدمتي 6هزار ساله دارد به مخروبه 
كاملي تبديل شده و اگر به داد آن نرسند كامال نابود مي شود. اگر به اين 
قلعه هزاران ساله رسيدگي مي شد اكنون گردشگري آن منطقه بسيار 
پررونق شده بود درحالي كه  در حال حاضر معتادان و كارتن خواب ها 
در باقي مانده هاي آن سكني گزيده اند و گوشه و كنار ديوارهاي مخروبه 

آن مملو از زباله است. از مسئوالن تقاضاي رسيدگي عاجل داريم.
رحيمي از مرند

  دريافت وجه ثبت نام سنگين براي مقطع پيش دبستاني
دريافت وجه سنگين براي ثبت نام مقطع پيش دبستاني باعث مي شود 
برخي والدين از ثبت نام فرزندان خود چشم پوشي  كنند كه قطعا تبعات 
نامطلوبي روي وضعيت تحصيلي فرزندان آنهــا دارد. چرا نبايد اين 

مقطع از آموزش رايگان در همه مدارس بهره مند باشد؟
ابوذري از تهران 

  مطالبه همسان سازي  را با تهديد پاسخ مي دهند
بازنشسته اي هستم كه مدت هاي طوالني منتظر همسان سازي  حقوق 
بودم. يك روز تصميم گرفتم حضوري به تامين اجتماعي مراجعه كنم 
و مطالبه خود را مطرح نمايم كه متأسفانه تهديدم كردند اگر باز هم 
پيگيري كني حقوقت را قطع مي كنيم. آيا اين روش و برخورد درست 

است؟ مگر چه خواسته نادرستي داريم؟
بازنشسته از تهران 

نگاهي به منتخبان شوراي ششم و زنان
ادامه از  خريد منزل توسط پيك موتوري و... انجام شود. 

مخارج خانه توسط مردان تامين مي شود.صفحه اول
 پس چه ضرورتي بر اشتغال زنان است؟ اصوال زنان چه ضرورتي براي 
درس خواندن دارند؟ چه ضرورتي براي پزشــك شــدن دارند؟ چه 
ضرورتي براي مهندس شدن دارند؟چون شــهر توسط مردان اداره 
و امكانات الزم توسط آنها تامين مي شود! قطعا چنين تصوير ذهني 
منجر به آن مي شود كه بر مشــاركت زنان در انتخابات با ديده ترديد 
نگاه كنيم. باور نكنيم كه مسئله زنان براي آنان دغدغه نيست. چرا كه 
دغدغه هست اما آنها جهت گيري سياسي را بر جنسيت در مديريت 
ترجيح مي دهند و حتي اين خواسته آنها آنقدر نيست كه بتواند اين 
مهم را مبدل به يك مطالبه كند و از گروه ها و جريان هاي سياسي خود 
بخواهند كه اگر تعداد زنان در مديريت شهري را افزايش نمي دهند 
حداقل آنها را كم نكنند. انتخاب 4زن در شوراي ششم، تصوير نگاه زنان 
و مردان راي دهنده است. بايد با اين مسئله مهم كنار بياييم كه زنان 
هنوز برخالف آنچه پيش تر مي انديشيدم در مسائل سياسي و جهت 
گيري هاي جرياني، خود را در امتداد مــردان مي بينند، حتي براي 

نيازهاي اوليه خود در مديريت شهري.

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان...........................

ارسال پيام كوتاه خوانندگان......................................
02123023337
02123023916

با مردم

@bamardom_hamshahri   ................................ تلگرام با مردم

كوتاه از حادثه

بخشش قاتل به حرمت 
ميالد امام رضا)ع(

خانــواده جواني كــه مدتي قبــل در جريان 
درگيري در دشتســتان به قتل رسيده بود به 
حرمت روز ميالد امام رضا)ع( قاتل را بخشيدند. 
به گزارش همشهري، اين جنايت مدتي قبل 
در يكي از روســتاهاي شهرستان دشتستان، 
واقع در استان بوشهر رخ داد و قاتل دستگير 
و زنداني شد. از همان زمان اولياي دم مقتول 
اعالم كردند كه خواسته شــان قصاص قاتل 
است. در اين مدت، افراد زيادي تالش كردند 
تا با پادرمياني آنها را راضي به بخشش كنند اما 
تالش ها فايده اي نداشت تا اينكه روز دوشنبه 
گروهي از خادمان حرم امام رضا)ع( درحالي كه 
پرچم حرم را در دست داشتند، وارد اين روستا 
شــدند. كاروان خادمان در حــال حركت در 
روســتا بودند اما زماني كه از اين ماجرا باخبر 
شــدند به ســوي خانه مادر مقتول به عنوان 
ولي دم حركت كردند. يكــي از خدام پرچم را 
در دســت گرفته بود و خادمي ديگر صلوات 
خاصــه امام رضا)ع( را مي خواند. درســت در 
همين لحظــات بود كه نگاه مــادر مقتول به 
پرچم سبز رنگ و نام مبارك امام رضا)ع( افتاد 
و ناگهان اعالم كرد به خاطر روز ميالد امام رضا 
قاتل فرزندم را مي بخشــم. به اين ترتيب اين 
پرونده كه شروع تلخي داشت با بخشش قاتل 

با شيريني پايان يافت.

2مرتبه قصاص براي قاتل 
محيط بانان زنجاني

شــكارچي غيرمجــاز كــه در درگيــري با 
محيط بانان زنجاني 2نفر از آنها را با شــليك 
گلوله به شــهادت رســانده بود با رأي دادگاه 
به 2مرتبه قصــاص محكوم شــد. به گزارش 
همشهري، عصر روز 16فروردين ماه امسال، 
2نفــر از محيط بانــان زنجاني بــه نام هاي 
مهدي مجلل و ميكائيل هاشــمي در منطقه 
فيله خاصه به سرنشينان يك دستگاه نيسان 
مشكوك شدند و به آنها دستور ايست دادند اما 
سرنشينان نيسان سرعت خودرو را بيشتر كرده 
و تالش كردند تا فرار كنند. شكارچيان به سوي 
جاده زنجان- قزوين گريختند و وارد جاده اي 
فرعي شــدند اما آنها ناگهان خودروي شان را 
متوقف كرده و شــروع به تيراندازي به سوي 
محيط بانان كردند و هر 2نفر را به شــهادت 
رســاندند. يك روز بعد پيكرهاي 2محيط بان 
كشف و با آغاز تحقيقات عامل اين جنايت نيز 
دستگير شد و به قتل اعتراف كرد. روز گذشته 
با گذشــت بيش از 2 ماه از اين حادثه، رئيس 
دادگســتري زنجان از صــدور حكم قصاص 
براي قاتل خبر داد و گفت: در دادگاه، قاتل به 
2مرتبه قصاص محكوم شد و پرونده در مرحله 

تجديدنظرخواهي است.

پلمب بزرگ ترين مزرعه رمزارز كشور با 7هزار ماينر

بازداشت پزشك زنان 
در قتل مرد طالفروش 

اسرار ناپديد شدن مرد طالفروش 
تهراني با بازداشت پزشك زنان و جنايي

زايمان و 2 مرد آشنا و اعتراف آنها 
به جنايت فاش شد.

به گزارش همشهري، ماجرا از روز بيست و هفتم 
خرداد ماه شروع شد. آن روز پسري جوان به اداره 
آگاهي تهــران رفت و خبر از ناپديد شــدن پدر 
64ســاله اش داد. وي گفت: از 2 روز قبل پدرم 
به طرز مشكوكي ناپديد شــده و هيچ خبري از 

او نداريم.
وي ادامــه داد: پــدرم در تهــران يــك مغازه 
طالفروشــي دارد و 2 روز قبــل يعنــي روز 
25خرداد، حدود ســاعت 12ظهر بــراي انجام 
كاري از مغازه خارج شد. از آن لحظه به بعد ديگر 
جواب زنگ هايم را نداد تا اينكه پيامكي با شماره 
موبايل پدرم به دستم رسيد. در اين پيامك از من 
خواسته شده بود كه 30ميليون تومان به حسابي 
واريز كنم. با خواندن پيامك مشــكوك شدم و 
بار ديگر به پدرم زنگ زدم اما جوابم را نداد. اين 
موضوع بيشتر نگرانم كرد. چرا كه سابقه نداشت 
پدرم بدون خبر جايي برود. در مدت 48ساعتي 
كه پدرم ناپديد شده همه جا را به دنبالش گشتم 
اما اثري از او نيافتم و احتمال مي دهم كه باليي بر 

سرش آمده است.

ردپاي يك زن 
از لحظه اي كه گزارش ناپديد شدن مرد طالفروش 
به پليس اعالم شد، مأموران اداره يازدهم پليس 
آگاهي تهران با دســتور قاضي عظيم ســهرابي 
بازپرس شعبه نهم دادسراي جنايي، جست و جو 
براي يافتن ردي از مرد گمشــده را آغاز كردند. 

تحقيقات تيم جنايي حكايت از اين داشــت كه 
مرد طالفــروش با زني به نــام فرنگيس ارتباط 
كاري داشــته و آخرين بار نيز به خانه وي رفته 
است. فرنگيس پزشك زنان و زايمان بود كه در 
شمال شــرق تهران زندگي مي كرد. مطب او در 
طبقه اول و خانه اش در طبقه دوم بود كه مأموران 
با اين سرنخ به سراغ اين پزشك زن رفتند. او اما 
مدعي بود كه خبري از مــرد طالفروش ندارد. 
با اين حال شــواهد نشــان مي داد كه فرنگيس 
حقيقت را پنهان مي كند. اين زن وقتي متوجه 
شد پليس مداركي دارد كه نشان مي دهد آخرين 
بار مرد طالفروش به خانــه وي رفته، گفت: مرد 
طالفروش از دوستانم بود كه با هم كار مي كرديم 
و مراوده هاي مالي داشتيم. آخرين بار او به خانه ام 
آمد تا درباره مسائل كاري صحبت كنيم. همان 
روز كولرم خراب شده بود كه مرد طالفروش آن را 
تعمير كرد و بعد از خانه ام رفت. ديگر از او بي خبر 
بودم تا اينكه شــنيدم مفقود شده است. اگرچه 
اين زن اصرار داشــت كه اطالعي از سرنوشــت 
طالفروش ندارد اما وقتي مأموران به بررسي خانه 
وي پرداختند و آثار لكه هاي خون را در آنجا پيدا 
كردند، مطمئن شدند كه پزشك زنان حقايق را 

پنهان مي كند.

روايت خانم دكتر
زن جوان با دستور بازپرس جنايي تهران بازداشت 
شــد و بازجويي از او ادامه داشــت تا اينكه وي 
كليد معماي ناپديد شــدن مرد طالفروش را در 
اختيار تيــم تحقيق قــرار داد. او گفت: مدت ها 
بود كه مرد طالفروش را مي شــناختم. او به من 
پول داده و قرار بود كه با سودش به او برگردانم. 

حدود 700ميليون تومان با سودش مي شد. قرار 
بود به زودي آن را برگردانم اما نمي توانســتم. از 
طرف ديگــر او پولش را مي خواســت و من هم 
مانده بودم كه چطور اين همه پول را جور كنم. 
تا اينكه تصميم گرفتم نقشه اي بكشم. وي ادامه 
داد: مردي به نام كامران مدت هاســت كه براي 
من كار مي كند. او مسئول خريدهاي من است 
و از او كمك خواســتم تا نقشه ام را پيش ببرم. از 
كامران خواستم روز حادثه به خانه ام بيايد تا من 
به بهانه اي طالفروش را به خانه ام بكشانم. قصدم 
اين بود كه كامران، مرد طالفروش را مورد ضرب و 
شتم قرار بدهد و از او زهر چشم بگيرد و با تهديد از 
او امضا بگيرد كه من بدهي ام را پرداخت كرده ام. 
از قبل نقشه را به كامران گفته بودم و او قبول كرد 

كه كمكم كند و دستمزدش را بگيرد. 
روز حادثه )25خرداد(مرد طالفروش را به بهانه 
صحبت دربــاره مســائل كاري و تعمير كولر به 
خانه ام كشاندم. بعد به بهانه اينكه بيرون كار دارم، 
از خانه خارج شدم و كامران وارد شد. 20 دقيقه 
بعد برگشــتم و ديدم مرد طالفروش خون آلود 
روي زمين افتاده و نفس نمي كشد. در اين شرايط 
به يكي ديگر از همكارانم به نام شهرام زنگ زدم 
و كمك خواســتم. او خودش را رساند و با كمك 
كامران جسد را داخل كيسه خوابي كه در صندوق 
عقب ماشين مقتول بود گذاشــتند. آنها همان 
لحظه حركت كردند تا جسد را در خارج از شهر 
رها كنند. من هم در خانه ماندم تا همه جا را تميز 
و آثار خون را پاك كنم. 2 ساعت بعد كامران زنگ 
زد و گفت جسد مقتول را در تپه اي حوالي دماوند 

دفن كرده اند. حتي برايــم تعريف كرد كه پيش 
از دفن، با سنگ ضرباتي به سر و صورت مقتول 
زده اند تا چهره اش قابل شناســايي نباشد. پس 
از دفن جسد هم به سمت تهران حركت كرده و 
ماشين مرد طالفروش را در خيابان رها كرده اند.

روايت ديگر
با اعتراف اين زن، 2 مرد جوان بازداشت شدند اما 
كامران روايت ديگري را درباره جنايت مطرح كرد. 
وي گفت: روز حادثه من داخل خانه خانم دكتر 
بودم كه مقتول رسيد. با مشت ضرباتي به او زدم 
كه بيهوش شد. بعد از آن خانم دكتر 2 آمپول به او 
تزريق كرد كه به مرگ مرد طالفروش منجر شد. 
وي ادامه داد: پس از آن به شهرام زنگ زديم و از او 
خواستيم تا براي كمك خودش را برساند. بعد با 
يكديگر جسد را در صندوق عقب ماشين مقتول 
گذاشتيم و به سمت دماوند حركت كرديم. جسد 
را در تپه اي حوالي روستاي مقانك در دماوند دفن 
كرديم و بعد به تهران برگشتيم. وي ادامه داد: بعد 
چشممان به موبايل مقتول افتاد و متوجه شديم 
پســرش مدام زنگ مي زند. تصميــم گرفتيم با 

فريب وي،  از او پول بگيريم اما نقشه مان نگرفت.
سردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران 
در اين باره گفت: با اعتراف متهمان، آنها بازداشت 
شــدند و مأموران نيز روز سي ام خرداد ماه راهي 
دماوند شدند و جســد مقتول را كشف كردند. 
به گفته وي، تحقيقات از متهمان براي كشــف 
حقايق و مشخص شــدن ابعاد بيشتري از ماجرا 

ادامه دارد.

اين زن متهم است با كمك 2مرد دست 

به جنايتي هولناك زده است

كودكان، جاماندگان واكسن كرونا
ادامه از    واكسني براي زير 18ساله ها نداريم 

با اينكه براي ســال تحصيلي جديد، تصميمي صفحه 12
جدي براي بازگشايي مدارس وجود دارد اما شروين شكوهي، رئيس 
بخش عفوني بيمارستان لقمان به عنوان يكي از منتقدان اين ماجرا 
به همشهري مي  گويد:» اينكه وزير آموزش و پرورش عنوان مي كند 
معلمان را واكسينه مي كنيم و بعد از آن مدارس باز مي شود، تصميم 
درستي نيست.مگر مشكل ما معلم ها هستند. تمام خانواده ها با اين 
تصميمات و اعالم هاي بدون كارشناســي دچار اضطراب شده اند. ما 
هنوز درباره مدارس تصميم نگرفته ايم و وزارت آموزش و پرورش هم 

نمي تواند در اين زمينه تصميمي بگيرد.«
 به گفته شكوهي، واكسيناسيون افراد زير 18سال هم اكنون در هيچ 

جاي دنيا انجام نمي شود و تنها واكســن در حال تزريق داراي مجوز 
هم فايزر است كه واردات آن به ايران ممنوع است. بنابراين هم اكنون 
نمي توان رده سني 12تا 16سال را واكسينه كرد:» مشكل ما كودكاني 
هستند كه در كالس هاي درس كنار هم مي نشينند و مي توانند ناقل 
ويروس از يك خانه به خانه ديگر باشــند. حتي اگر واكسيناســيون 
12تا 18سال صورت بگيرد ما كودكان زير 12سال را بايد چه كنيم؟ 
بيشترين مشكل ما در جمعيت دانش آموزي دبستاني هاست چرا كه 
در سنين باالتر افراد بزرگ ترند و مي توانند پروتكل هاي بهداشتي را 

رعايت كنند.« 
اين متخصص به وضعيت شيوع كرونا در كشور هم اشاره كرد و گفت: 
»هم اكنون استان هاي جنوبي كشــور در وضعيت قرمز كرونايي قرار 
دارند و همه مي دانيم كه در روزهاي آينده اين وضعيت به ساير نقاط 
شهرهاي كشور هم تسري پيدا مي كند. با اين وضعيت اواخر تابستان 
احتماال مــا در پيك يا در مســير نزولي پيك قرار خواهيم داشــت. 

چه انتظاري براي بازگشــايي مدارس وجود دارد؟« هر چند كه اين 
متخصص بر ضرورت بازگشــايي مدارس و تأثير آموزش از راه دور بر 
كيفيت آموزش تأكيد مي كند با اين حال مي گويد كه هم اكنون سالمت 
جامعه در ارجحيت قرار دارد، بنابراين بايد كم ريســك ترين تصميم 
گرفته شود. هم اكنون توصيه مي شود با توجه به شرايط شيوع كرونا، 

مدارس نبايد بازگشايي شود.

تمركز بر واكسيناسيون افراد باالي 12سال 
پرويز وحداني، متخصص بيماري هاي عفوني ديگري است كه در ادامه 
صحبت هاي شكوهي، به همشــهري مي گويد:»تا آنجايي كه ممكن 
است براي ســال تحصيلي پيش رو، همان سياست وزارت بهداشت 
براي برگزاري كالس ها به شيوه آنالين ادامه داشته باشد. اما اگر قرار 
بر بازگشايي مدارس باشد، بايد اقدامات جدي براي خطرآفرين نبودن 
اين وضعيت نسبت به كودكان درنظر گرفته شود.« به گفته وحداني، 

بهترين روش استفاده از الگوي كشورهاي موفق در برگزاري دوره هاي 
آموزشي - تحصيلي است، تا در زمان مناســب و رسيدن به مرحله 
واكسيناسيون كودكان الگوي بومي خودمان را براي آموزش و تحصيل 

كودكان اجرا كنيم.
 اين متخصص همچنين بر ضرورت واكسيناسيون رده سني 12تا 16يا 
18سال هم تأكيد مي كند و ادامه مي دهد: »وقتي در جوامع مترقي 
اين مسئله در حال اجراست ما هم قطعا مشكلي نخواهيم داشت و بايد 
به سوي واكسيناسيون نوجوانان پيش برويم. البته با توجه به حساسيت 
سيستم ايمني در كودكان 7تا 12سال تا تكميل نشدن مطالعات رده 
سني باالتر و اثبات بي خطر بودن واكسن نبايد در اين باره ورود كرد. 
به همين دليل تمام مطالعات در حال انجام در دنيا تمركز بر رده سني 
باالي 12سال است و اميدواريم با گذر زمان و دسترسي به واكسن هاي 
با كيفيت  بسيار باالتر بتوان درباره واكسيناسيون زير 12ساله ها با خطر 

آلودگي و عوارض كمتر تصميم گيري كرد.«

ماموران پليس تهران در جريان بازرسي از كارخانه اي متروكه در چيتگر بزرگ ترين 
مزرعه رمزارز كشور با 7هزار ماينر را كشــف و آنجا را پلمب كردند. به گفته رئيس 
پليس تهران درصورت راه اندازي همه ماينرهاي كشف شده در اين مزرعه 4درصد 

كل برق توليدي كشور صرف اين دستگاه ها مي شد.
به گزارش همشهري، از چندي قبل به دنبال نوسانات برق در منطقه غرب تهران، 
كارخانه اي متروكه كه در منطقه چيتگر قرار دارد توجه مأموران اداره برق را به خود 
جلب كرد. اين امكان وجود داشت كه به طور غيرقانوني و مخفيانه مزرعه توليد رمزارز 
در اين كارخانه برپا شده باشد؛ به همين دليل ماجرا به پليس گزارش و تحقيقات در 
اين خصوص آغاز شد. مأموران مدتي رفت وآمدها به اين محل را زيرنظر گرفتند و 
در ادامه با مجوز قضايي راهي آنجا شدند. آنچه را كه مأموران در اين كارخانه متروكه 
به چشم مي ديدند باور نداشتند. مزرعه اي بزرگ از دستگاه هاي توليد رمز ارز كه 
تعدادي از آنها در حال فعاليت و تعداد ديگري در حال نصب بود. در اين شرايط بود 

كه اين كارخانه پلمب و از ادامه استخراج رمزارز در آنجا جلوگيري شد.

ســردار حســين رحيمي، فرمانده انتظامي تهران بزرگ در اين باره گفت: در اين 
عمليات بالغ بر 7هزار ماينر كه فاقد مجوز هستند كشــف شد كه تعدادي از آنها 
فعال و در حال كار كردن بودند و تعداد ديگري قرار بود به زودي فعال شــود.   اين 
محل قرار بود به بزرگ ترين مزرعه رمزامرز كشور تبديل شود. همچنين بنا بر اعالم 
كارشناسان برق، درصورت راه اندازي همه اين دستگاه ها حدود 4درصد برق كل 

كشور مصرف مي شد.
سردار رحيمي در ادامه گفت: در 48ساعت گذشــته با همكاري اداره برق تهران 
حدود 50مكان كه مشــكوك به مزرعه توليد رمزارز بودند بازرسي شد كه حدود 
3هزار دســتگاه ماينر در مكان هاي ديگر پايتخت كشف شد  كه كارخانه متروكه 
چيتگر بزرگ ترين مزرعه كشف شده است كه تأثير زيادي در كمبود برق تهران 
داشــت. فرمانده انتظامي تهران بزرگ با تأكيد بر اينكه پليس با تمام توان آماده 
همكاري با اداره برق است گفت: هر جا را كه كارشناسان اداره برق به عنوان مزرعه 

غيرقانوني رمزارز معرفي كنند پليس با تمام توان آماده برچيدن اين مكان هاست.
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مهردادطبرسی
روزنامه نگار

»دردي/ چــه تلــخ و ناگفتني اســت/ 
زيستن/ در بي پناهي و تنهايي/ چه رنج گزارش

ناب و ژرفي است/ زندگي/ اين سان كه/ 
بر من مي گذرد/ چه اشــتياق هولناكــي/ آه/ از من 

بي پناه/ آه!«
زماني كــه ابراهيم منصفــي )رامــي( در اول تيرماه 
ســال 1376در بندرعباس دنيا را ترک كرد شــايد 
گمان نمي كرد كه كمتر از يكي، دو دهه بعد شهرت و 
محبوبيت او آن قدر فراگير شود كه به شمايل موسيقي 
جنوب تبديل شود و بسياري از خوانندگان، آهنگ هاي 
او را بازخواني كنند و خيل كثيري از جنوب و شــمال 
تا شرق و غرب و عارف و عامي در زمره دوستداران او 
قرار بگيرند و در جســت و جوي زندگي و آثار او برايند 
و آهنگ هاي جاودانه اش همه  جا شــنيده شود. شايد 
اگر مي دانســت در مرگ خودخواسته تأمل بيشتري 

مي كرد.
ابراهيــم منصفي فقــط خواننده يا خنياگــري نوگرا 
نيست، او شــخصيتي هنري است كه زيست و سلوک 
هنرمندانه ويژه اش او را از هم نســان خــود متمايز 
مي كند و بي ترديد بخش عمده جذابيت شخصيت او 
را بايد در سلوک هنرمندانه اش دانست. در عين حال 
كارنامه اي درخور توجــه در عرصه هاي گوناگون دارد؛ 
ازجمله سينما و موسيقي و شعر. نقش او به عنوان يكي از 
شاعران نوگراي جنوب انكارناشدني است. در عين حال 
در موســيقي، ابراهيم منصفي آغازگر رويكردي است 
كه بعد در كساني مثل سهيل نفيسي و ناصرعبداللهی 

و  حتي به شــكلي در خواننده اي مثل محسن نامجو و 
ديگران ادامه پيدا مي كند.

خوشبختانه همت دوستداران او آن قدر بوده است كه 
همه شعرها و آهنگ هاي او را يك جا گردآوري كنند و 

وب سايت جامعي از آثار او فراهم آورند.
در سال هاي اخير مستندهايي درباره ابراهيم منصفي 
ساخته شده است ازجمله مستند »چي چكا قصه شب« 
و »واكس چه«. چي چكا قصه شب، ساخته رها فريدي 
كه در صف انتظار براي نمايش در سينماي هنر و تجربه 
بود و پس از شيوع كرونا به تازگي در پلتفرم هاي آناين 
به نمايش درآمده است. كارگردان، همه كوشش خود 
را براي به دست دادن تصوير كاملي از ابراهيم منصفي 
انجام داده است، ازجمله تصويرهاي قديمي كه از او در 
فيلم هاي ديگر موجود بوده اســت؛ مثل فيلم هايي كه 
او در دهه50 بازي كرده و مســتندي كه در دهه70 از 
زندگي او ساخته و هيچ گاه پخش نشده بود و فيلم هايي 
كه از مادر او موجود بوده اســت. در عين حال به سراغ 
دوستان قديمي او نيز رفته است. كارگردان مي كوشد 
اطاعات و تصويرهاي تــازه اي درباره ابراهيم منصفي 
ارائه كند؛ ازجملــه زندگي او همــراه پدربزرگش كه 
سرايدار معبد هندوهاي بندرعباس بوده يا نحوه انتخاب 

نام هنري رامي و....
اما چي چكا قصه شــب، قدري تصويرهاي اضافه دارد. 
كارگردان از آنهاســت كه گمان مي كنــد هر آنچه در 
مستند مي آيد، بايد معادل تصويري داشته باشد، مثًا 
وقتي نام بندرعباس آورده مي شود، تصويري از بندر و 
زنان را در حال پاک كردن ميگو نشان مي دهد و وقتي 
اختاف بين شيعه و سني مطرح مي شود مسجدهاي 
شيعه و سني را نشــان مي دهد و وقتي بحث به حضور 

او در تعزيه در ســال هاي كودكي مي رسد، تصويري 
از تعزيه هاي امروز مــي آورد. تصويرهاي اضافه قدري 
آهنگ مستند را كند كرده و تمركز را از موضوع اصلي 

گرفته است.
مستند چي چكا قصه شب، مي توانست قدري بيشتر، 
آثار ابراهيم منصفي ازجمله شــعرها و آهنگ هاي او 
را واكاوي كند و كســاني را جلوي دوربين بياورد كه 
قدري تخصصي تر درباره آثار او سخن بگويند. بي ترديد 
در ميان انبوه دوستداران او در سال هاي اخير كساني 
پيدا مي شوند كه جدي تر آثار او را بررسي كرده باشند 
و بتوانند درباره جزئيات فني كارنامه هنري او ســخن 

بگويند.
با اين همه، چي چكا قصه شــب براي دوســتداران 
ابراهيم منصفي غنيمتي اســت و اميد است به زودي 
امكان تماشــاي مســتند واكس چه كه در جشنواره 
سينماحقيقت با استقبال فراوان مواجه شده بود، نيز 
در پتلفرم هاي آناين فراهم شود و دوستداران رامي 

بتوانند بيشتر درباره شخصيت محبوبشان بدانند.
مرگم اينك/ از كمينگاهي ناپيدا/ به نظاره/چشم بر در/ 
دوخته اســت/ مرگ/ به هيأت يك صياد/ در »ُكچه« 
امن مقّدرش/ / ديده بر ديدگاهم دارد/ تا بچكاند ماشه 
سرنوشتم را/ با ساح نامرئي كارســازش/ كه خون و 
حماسه و شوري ديگر است/ تباهي من/ در روايت عشق 
و نامرادي/ بي كه زبان گفتاريم باشد/ با تو مرگا!/ لرزيده 
اســت بارها لبانم/ از وهم حضورت/ از ِحّس وحشتي 
عظيم/ در مهره هاي كمرگاهم/ ترسان و تنها/ به خود 
گريخته ام/ به پناِه آخرين تــوان خويش/ از تو جان به 
در برده ام/ اين زندگيست/ كه باز آمده/ و خواهد آمد/ 

مرگا!/ چه مي كني با من/ كه زندگي را مي خواهم؟

روناكحسيني
مترجم

خبر

نخلطالیافتخاریبرایبلوچيووفاستر

ماركو بلوچيو، كارگردان و فيلمنامه نويس ايتاليايی به عنوان برنده 
جايزه نخل طای افتخاری جشنواره »كن« معرفی شد. 

  ورايتی گزارش داد كه جشــنواره فيلم »كن« روز گذشته اعام 
كرد، ماركو بلوچيو، كارگردان ايتاليايی فيلم های »خائن«، »برای 
پيروزی« و »پرستار بچه« جايزه نخل طای افتخاری اين دوره 
از جشنواره را دريافت می كند. پيش از اين جودی فاستر، نيز به 

عنوان يكی ديگر از برنده های جايزه نخل طا معرفی شده بود. 
بلوچيو تا به حال با 7فيلم به جشــنواره »كن« آمده است ماركو 
بلوچيو كه اكنون 81 ســال دارد، با ســاخت فيلم »مشت ها در 
جيب« در ســال 1۹65 به عنوان يكی از پيشگامان موج جديد 
سينمای ايتاليا شناخته شد. پيش از اين اعام شده بود كه جودی 
فاستر، بازيگر معروف ســينمای آمريكا چهره ديگری است كه 

امسال نخل طای افتخاری دريافت می كند.  
جشنواره كن امسال بين روزهای 15 تا 26 تيرماه در شهر ساحلی 

كن در كشور فرانسه برگزار می شود.

تارانتینو در قفسه
رمان روزي روزگاري در هاليوود با صحنه هاي حذف شده 

به زودي منتشر مي شود
 

 كوئنتين تارانتينــو، رمان فيلــم »روزي روزگاري 
در هاليوود« را نوشــته و اين رمان به زودي منتشــر 
مي شود. تارانتينو مي گويد براي نوشتن رمان دوباره به همه داستان فكر كرده است. به گزارش 
ايندي واير، انتشارات هارپر پرنيال )Harper Perennial( از تريلري حاوي تعداد زيادي از 
صحنه هاي حذف شده از نهمين فيلم سينمايي كوئنتين تارانتينو رونمايي كرده است. فيلم 
روزي روزگاري كه در هاليوود براي نخستين بار در ژوئيه 201۹ در نمايش جهاني جشنواره 
فيلم كن به نمايش درآمد، هم نظر منتقدان را جلب كرد و هم به موفقيتي تجاري رسيد. اين 
فيلم 374 ميليون دالر در سراسر جهان فروش داشت و در 10 رشته ازجمله بهترين فيلم و 
بهترين كارگرداني نامزد دريافت جايزه اسكار شد. برد پيت براي اين فيلم، جايزه اسكار بهترين 
 بازيگر مكمل مرد را برد.پيش پرده رمــان روزي روزگاري در هاليوود كه به طور انحصاري در
 Entertainment Weekly قابل مشاهده است، تصاويري را نشــان مي دهد كه تارانتينو 
براي ارائه نسخه نهايي فيلم در اتاق تدوين حذف كرده است. اين فيلم با زمان 161 دقيقه در 
سينماها به نمايش درآمد؛ درحالي كه به اندازه 4ساعت تصويربرداري شده بود. تصاوير ديده 
نشده شــامل صحنه هايي از بازي ال پاچينو در نقش ماروين شوارتز و ديمن هريمن در نقش 
چارلز منسون است. بازي هريمن در نقش جنايتكار مشهور فيلم، سروصداي زيادي به پا كرد، 
اما در نسخه نهايي او را فقط در يك برش كوتاه از فيلم ديديم. تريلر رمان، با يك لحظه ديده 
نشده ديگر با حضور شخصيت جوليا باترز، بازيگر كودک نقش ترودي فريزر به پايان مي رسد كه 
در حال مكالمه تلفني با ريك دالتون با بازي لئوناردو دي كاپريوست. ديويد هيمن، تهيه كننده 
فيلم پس از افتتاحيه فيلم در سينما به ايندي واير، گفت كه اگر تارانتينو صحنه هاي بازي باترز 
را در فيلم نگه مي داشت، او نامزد اسكار بهترين بازيگر نقش مكمل زن مي شد. هيمن گفت: 
كوئنتين در حذف يك صحنه عالي مهارت دارد. اگر صحنه هاي باترز مي ماند، نامزد اســكار 
مي شد، اما اين صحنه ها در خدمت فيلم نبود. همه  چيز در مورد ريتم فيلم است؛ براي رسيدن 
به چيزي كه بايد باشــد. او صحنه هاي خارق العاده اي را حذف كرد و صحنه ها را طوري چيد 
 ،Pure Cinemaكه در خدمت كل اثر باشد. تارانتينو چندي پيش در گفت وگو با پادكست
درباره رمان روزي روزگاري در هاليوود گفت: اينطور نيست كه من فيلمنامه را گرفته باشم و با 
صحنه هاي حذف شده به شكل يك رمان درآورده باشم. من داستان را به عنوان يك رمان بازگو 
كردم؛ بنابراين اينطور نيست كه بگوييد »خوب، به وضوح چند صحنه باقيمانده بود؛ بنابراين او 
فقط فيلمنامه را گرفت و آن را رمان كرد و چند صحنه اضافي را در آن جا داد.« اين يك بازنگري 
كامل در كل داستان بود و نه فقط اضافه كردن چيزهايي كه در اتاق تدوين جا مانده بود. من 
براي نوشتن اين رمان خيلي تحقيق كردم. او ادامه داد: من 5سال مشغول نوشتن آن بودم؛ 
بنابراين چيزهاي زيادي نوشتم كه هرگز براي فيلمنامه حتي تايپ نشد؛ چون امكان نداشت 
كه به فيلم راه پيدا كند. اما براي من نوعي تعليم بود و باعث شــد شخصيت ها را درک كنم و 
باعث شد متوجه چيزهايي در موردشان شوم و... . سعي كرده ام نسخه رمان اين شخصيت ها را 
بازگو كنم. اگر كتاب بود و بعد فيلم ساخته مي شد، منبع فيلم، كتاب قرار مي گرفت. مي دانيد 
چگونه يك رمان سنگين و بدقلق را به فيلم تبديل مي كنند؟ خوب من فكر مي كنم فيلم همان 
است كه هست و اين رمان نسخه ســنگين و پيچيده فيلم است. يكي از بخش هاي كتاب كه 
تارانتينو تبليغش را كرد، چند فصل درباره گذشته كليف بوث، بدلكار با بازي برد پيت است. 

اين رمان حدود يك هفته ديگر منتشر مي شود.

اكرانانيميشنيدربارهشهيدچمران

فيلم بلند انيميشن »رهايي از بهشــت« با محوريت زندگي شهيد مصطفي چمران 
 همزمان با سالگرد شهادت ايشان در آستانه اكران قرار گرفت. به گزارش همشهري،

علي اسكويي، كارگردان اين اثر با اشاره به علت ساخت فيلم با محوريت شهيد چمران 
گفت: »شخصيت دكتر چمران جزو چهره های معاصري بود كه همواره زواياي دراماتيك 
جذابي براي من داشت و كمتر شخصيت واقعي مي شود، پيدا كرد كه زندگي پرتاطم 
و پيچيده اي با موقعيت هاي جذاب همانند دكتر چمران داشــته باشد. از طرف ديگر 
به دنبال كسی براي قصه مي گشتم كه بتواند اتصالي ميان جهان اسطوره و داستان با 
همه لطايف و زيبايي هايش در مقابل جهان واقعي با همه سختي ها و مصايبش برقرار 
كند و دكتر چمران شخصيت بسيار مناسبي براي اين نوع روايت بود. فيلم رهايي از 
بهشت درواقع فيلمي در ستايش داستان گويي است؛ جايي كه انسان در گيرودار حقايق 
و پيچيدگي هاي زندگي معاصر به جهان ذهني خود يعني جهان داستان پناه مي برد و 
اينگونه اسطوره ها پديدار مي شوند تا انسان را براي ادامه دادن اين مسير پيچيده آماده 
سازند«. اسكويي همچنين با اظهار اميدواري از شروع اكران  فيلم در روزهاي آينده، 
بعد از وقفه طوالني گفت: »توافقات اوليه در اين مورد انجام شده كه اميدوارم باالخره 
فيلم اكران شود. طبق تجربيات قبل همچنان تا زماني كه فيلم روي پرده نرفته خيلي 
نمي توانم به صحبت ها و وعده ها اميدوار باشم. براي همين پيش بيني دقيقي از زمان 

اكران اعام نمي كنم ولي توافق اوليه ما مربوط به اواسط سال است.«

چند سطري درباره زندگي ابراهيم منصفي 
و نگاهي به مستند »چي چكا قصه شب« به 

مناسبت بيست و چهارمين سالروز خاموشي او

قلب تپنده بندر

رضاصادقيدردكترنون

رضا صادقي، به عنوان خواننده در نمايش »دكتر نون... « با هادي مرزبان، همكاري 
مي كند؛ اثري كه از نيمه مرداد در سالن اصلي مجموعه تئاتر شهر روي صحنه مي رود. 
به گزارش همشهري، هادي مرزبان كه اين روزها در تدارک نمايش »دكتر نون زنش 
را بيشتر از مصدق دوســت دارد« درباره تمرين ها مي گويد: »نمايش را نيمه مرداد 
سال جاري در سالن اصلي مجموعه تئاتر شهر روي صحنه خواهيم برد. اين نمايش 
40بازيگر دارد و به دليل شــرايط كرونايي و همچنين درنظر گرفتن پروتكل هاي 
بهداشتي گروه بازيگران را در روزهاي مختلف تقسيم كرده ايم تا سامت گروه حفظ 
شود«.  مرزبان درباره شرايط مالي توليد اين اثر نمايشي پربازيگر و بزرگ با توجه به 
شرايط اقتصادي موجود، توضيح مي دهد: »براي توليد اين كار حامي مالي خصوصي 
ندارم و تمام تكيه گاهم اداره كل هنرهاي نمايشي است تا از نمايش حمايت كند.« 
كارگردان نمايش دكتر نون با اشــاره به حضور بازيگراني چون مهدي فخيم زاده، 
صدرالدين زاهد، شــيوا مكي نيا و كامبيز اميني، در اين اثر نمايشي، از حضور رضا 
صادقي به عنوان خواننده در اجراي دكتر نون خبر داد. در اين نمايش ستار اوركي 
به عنوان آهنگساز و بابك صحرايي، به عنوان ترانه سرا حضور دارند. همچنين نورالدين 

حيدري ماهر، مجري طرح اين اثر نمايشي است. مرزبان درباره اينكه آيا رضا صادقي 
به صورت زنده به اجراي قطعات موسيقي مدنظر در نمايش دكتر نون خواهد پرداخت 
يا نه، گفت: »احتمال دارد كه رضا صادقي يك يا چند شــب به صورت زنده قطعات 
موسيقايي نمايش دكتر نون را در سالن اصلي مجموعه تئاتر شهر اجرا كند و باقي 

شب ها و اجراها، موسيقي به صورت ضبط شده پخش شود«.

زنان،بيشتريناعضايهيأترئيسهاسكار

زنان بيشترين كرسي   هاي هيأت رئيسه اسكار را به خود اختصاص 
دادند.

 به گزارش هاليوود ريپويتر، از كرســي هاي هيأت رئيسه اسكار،  
در اين دوره اعضای 13كرســي تغيير كرد و تنها 4نفر از 17 نفر 
عضو هيات رئيسه توانستند كرسي هايشان را حفظ كنند، مابقي 
اعضا تغيير كردند. 4 نفري كه از دوره قبل همچنان سمت خود را 
حفظ كردند، ســوزان بير )كارگردان(، جنيفر تاد )تهيه كننده(، 
تام دوفيلد )طراح توليد( و بونــي آرنولد )كارگردان فيلم كوتاه و 

انيميشن( بودند. 
 به موجب اين تغيير و گزينش دو ســوم اعضاي هيأت رئيســه 
آكادمي توســط رئيس اين آكادمي براســاس تنــوع نژادي و 
جنسيتي، براي نخســتين بار در تاريخ ۹4ساله آكادمي اسكار، 
بيشتر از 54عضو هيأت رئيسه اســكار زن خواهند بود. زنان در 
اين دوره 31كرسي را كســب كردند. از نظر نژادي نيز پيش تر 
12تا 15درصد اعضا از نژادها و مليت هاي ديگر بودند، اما در اين 
دوره ديگر نژادها در آكادمي اســكار سهمي 25درصدي دارند. 
ريتا ويلسون همســر تام هنكس، الرا ســكيم، اداردو كاسترو، 
بيل كارسو، پل كامرون، لســلي باربر و هاوارد اي رادمن، اعضاي 
جديدي هســتند كه در اين دوره به هيأت رئيسه آكادمي اسكار 

راه يافته اند.
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 ريچ لوري
سردبير نشريه نشنال ريويو

كيوسك

 چيان كمينگ، معاون وزير 
بازرگاني چين روز گذشته گزارش

اعالم كرد، ميزان مبادالت 
تجاري ميان اين كشور با جهان عرب در 
ســال مالي 2020به 240ميليارد دالر 
رســيده اســت. بر اين اســاس، چين 
بزرگ ترين شــريك تجاري كشورهاي 
عربي به شــمار مــي رود. جالــب آنكه 
صادرات چين به اين كشــورها طي يك 
سال گذشته با وجود بحران مالي و ركود 
ناشي از كرونا، با رشــد 2.2درصدي به 
بيش از 123ميليارد دالر افزايش يافته 
اســت. در ســبد صــادرات چيــن به 
كشورهاي عربي، محصوالت مكانيكي، 
برقي و توليدات جديد با تكنولوژي هاي 
پيشــرفته ســهم اصلي را بــا بيش از 
67درصد كاالها داشته است. در مقابل، 
نفت خام مهم ترين كاالي صادراتي عربي 
به چين بوده است. عالوه بر اينها، چين 
در سال گذشته بيش از 20ميليارد دالر 
ســرمايه گذاري در كشــورهاي عربي 
داشته؛ ســرمايه گذاري هايي كه عمدتا 
مربوط به زيرســاخت هاي اساسي نظير 
حمل ونقل و ارتباطات نوين اســت. در 
مقابل، حجم سرمايه گذاري هاي عربي در 
چين كمتر از 4ميليارد دالر اعالم شــده 

است.
بســياري از كشــورهاي عربي براساس 
چشــم انداز پروژه يــك كمربند يك راه 
)جاده ابريشــم جديد( از اهميت بااليي 
براي چيــن برخــوردار هســتند. طي 
سال هاي گذشته پكن سرمايه گذاري هاي 
گسترده اي در كشورهايي نظير الجزاير، 
امارات يا حتي عربستان سعودي داشته و 
همچنان تــالش مي كند جاي پاي خود 
را در منطقه عربي تحكيم كند؛ ازجمله 
اين تالش ها مي توان بــه ارائه خدمات 
زيرســاختي يا حتــي تكنولوژي هاي 
فوق پيشــرفته ارتباطي در ازاي استفاده 
از شبكه هاي تجاري كشــورهاي عربي 
اشاره كرد. اين در حالي است كه ائتالف 
غربي به رهبري آمريــكا و اتحاديه اروپا 
تالش مي كند روابط هند با كشــورهاي 
عربي را با هدف مهــار نفوذ چين در اين 
منطقه تقويت كند. پيش بيني مي شود 
اين تالش ها با روي كار آمدن دولت بايدن 
و كاهش اختالفات ميــان آمريكا و اروپا 
دوچندان شود، اما پكن حركت خود در 
مسير توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي 

عربي را با سرعت طي مي كند. بر همين 
اســاس قرار اســت پنجمين نشســت 
همكاري هاي اقتصــادي چين و جهان 

عرب در اواخر مرداد ماه برگزار شود.

چين به دنبال توافــق تجارت آزاد با 
كشورهاي خليج فارس

بسياري از مقامات چيني طي سال هاي 
گذشــته از تمايل اين كشور براي انعقاد 
توافق هاي تجــارت آزاد با كشــورهاي 
عربي خليج فــارس به طــور جداگانه يا 
حتي كليت شــوراي همكاري ســخن 

گفته اند. آخريــن مورد بــه اظهارنظر 
صريح وانگ يي، وزيــر خارجه چين در 
ســفر به رياض برمي گردد. او در جريان 
اين سفر كه ماه گذشته انجام شد، گفت: 
كشورهاي عربي خليج فارس از اهميت 
ويژه اي نزد پكن برخوردار هستند و ما از 
هر فرصتي براي تقويت روابط اقتصادي، 
افزايش حجم مبادالت، سرمايه گذاري 
و همكاري ها در زمينــه توليدات با اين 
كشورها اســتقبال مي كنيم. پس از اين 
سفر، هيأتي مشــترك از سوي 6كشور 
عربي خليج فــارس به فاصلــه كوتاهي 

براي رايزني درباره ســازوكارهاي توافق 
و تعيين مصاديــق تجارت هاي دوجانبه 
براســاس نيازهاي كااليــي و خدماتي 
كشورهاي عربي عازم چين شد. اگرچه 
هرگونه پيشــنهادي از سوي چين براي 
افزايش روابط اقتصادي به طور رســمي 
مورد استقبال جدي كشــورهاي عربي 
خليج فارس واقع مي شــود، اما نمي توان 
آينده اين روابط را بدون توجه به عوامل 
اقتصــادي و مخصوصا موضــع آمريكا 
لحاظ كــرد. روزنامــه العربي الجديد در 
اين باره مي نويسد: نفوذ چين در بازارهاي 

منطقه اي و مشــخصا مراكز حساســي 
نظير فرودگاه ها، بنادر و زيرساخت هاي 
ارتباطات با واكنش تنــد آمريكا روبه رو 
مي شــود. اگرچه فرانسه در توقف روابط 
تجاري الجزاير با چين موفــق نبود، اما 
به نظر نمي رسد آمريكا به سادگي اجازه 
دهد پكــن حياط خلوت اين كشــور در 

خاورميانه را به تصرف خود درآورد.
جالب آنكه عربســتان و امارات به عنوان 
2متحد اصلــي آمريكا در حــوزه عربي 
خليج فــارس بيشــترين حجــم روابط 
اقتصادي با چين را به ثبت رســانده اند. 
اهميت اين دو كشــور براي چين، عالوه 
بر بازارهاي داخلي بــه موقعيت كانوني 
آنها در تجارت منطقــه اي برمي گردد. 
بر اين اساس گفته مي شــود پكن بنادر 
جده و جبل علي امارات را 2پايگاه مهم 
براي صادرات ثانويه كاالهــاي خود به 
كشورهاي منطقه اي مي داند. براي درك 
بهتر اهميت خليج فارس در چشــم انداز 
پروژه جاده ابريشــم كافي است بدانيم 
حجم روابط تجاري ميــان چين با اين 
كشــورها از 68ميليــار دالر در ســال 
2009با رشــد بيش از 180درصدي به 
240ميليار دالر در سال گذشته رسيده 
است. ساختار روابط اقتصادي كشورهاي 
عربي خليج فارس با چيــن نيز از الگوي 
نسبتا ســاده  اي پيروي مي كند؛ انرژي 
در مقابل كاال و خدمات. بر اين اســاس، 
پيش بيني مي شــود توافق تجارت آزاد 
ميــان طرفيــن نتايج تضمين شــده و 
موفقيت آميزي را به دنبال داشته باشد. 
به گــزارش شــبكه العربيــه هم اكنون 
80درصد از صادرات كشــورهاي عربي 
به چين را نفت خــام و 20درصد از آن را 
محصوالت پتروشيمي تشكيل مي دهد. 
اين شــبكه گزارش مي دهد، درصورت 
انعقاد توافق تجــارت آزاد، حجم بااليي 
از درآمدهاي فروش انــرژي به چين با 
اجراي پروژه هــاي زيربنايي بزرگ نظير 
ســاخت راه، بنادر يا تاسيس شبكه هاي 
نسل جديد اينترنت در كشورهاي عربي 
تامين خواهد شد. البته برخي كشورهاي 
عربــي نظير قطــر، عربســتان و كويت 
تا كنون توافق هاي جداگانه اقتصادي با 
شركت هاي خصوصي و دولتي چين به 
امضا رســانده اند كه ارزش آنها مجموعا 
كمتر از 50ميليارد دالر ارزيابي مي شود. 
با اين حــال، انعقاد توافق مســتقيم با 
شوراي همكاري، نقطه عطفي بي سابقه 
در روابط چين و كشورهاي عربي حوزه 

خليج فارس خواهد بود.

حجم صادرات چين به كشورهاي عربي در سال گذشته 
ميالدي با وجود بحران كرونا افزايش داشته است سايه چين بر بازارهاي عربي

فايننشال تايمز نوشته است كه آرمين الشت، 
رئيس حزب حاكم آلمان و شانس اول جانشيني 
مركل، در سخناني چين را يك رقيب سيستمي 
و در عين حال يك شــريك ايده آل خوانده و 
به غرب در مورد به راه انداختن جنگ سرد با 
پكن هشدار داده است. او گفت كه اروپايي ها 
در مورد موضع خصمانه آمريكا در قبال چين 
ترديد دارنــد و نمي توانند بــه راحتي با اين 
سياست واشــنگتن همراهي كنند. او گفت: 
»سؤال اين است كه اگر بخواهيم به مقاومت در 
برابر چين فكر كنيم آيا اين خط ما را به درگيری 
نمی رساند؟« جو بايدن همچون ترامپ بر تقابل 

با چين تاكيد دارد. 

روزنامه االخبار ]لبنان[

روزنامه 8 صبح ]افغانستان[

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

ادامه بحران مالي لبنان

بسيج مردمي براي مقابله با طالبان

هشدار درباره جنگ سرد با چين

روزنامه االخبار گزارش نخست خود را به يكي 
از اصلي ترين مسببان بحران مالي لبنان، يعني 
بانك مركزي و رياست آن اختصاص داده است. 
به نوشته اين روزنامه، رياض سالمه، رئيس كل 
بانك مركزي لبنان به دليل برخورداري از حمايت 
آمريكا و همسويي جريانات سياسي فاسد، به 
هيچ نهاد قانوني و يا دولتي در كشور پاسخگو 
نيست. لبنان مدت هاست كه در شرايط بحران 
سياسي و اقتصادي به سر مي برد و عمال امكان 

تشكيل دولت تازه در اين كشور وجود ندارد. 

روزنامه 8 صبح چاپ كابل نوشته كه فرماندهان 
جهادي و اعضاي مجلس از آمادگي براي بسيج 
مردمي براي مبارزه با طالبان خبر داده اند. اين 
روزنامه نوشــته كه هم زمان با گسترش دامنه 
جنگ در كشور، سقوط شهرها در شمال شدت 
گرفته است. براساس آمارها، تنها در روز گذشته 
5 شــهر در واليت بلخ به دست طالبان سقوط 
كرده است. اين آمار طي دو هفته در واليت های 
شمال به ۲۳ شهر می رسد. در واليت بلخ از ميان 
۱۴ شهر، 7 شــهر تحت تسلط طالبان است. به 
نوشته 8 صبح، طي 5۱ روز اخير، بيش از 5۰ شهر 

به دست گروه طالبان افتاده است.

نگاه

چين ستيزي؛  ميراِث ترامپ براي بايدن

نكته برجســته در سفر اخير 
جو بايدن بــه اروپــا، رويكرد 
متفاوت او نســبت بــه دونالد 
ترامپ بود؛ البته به جز يك حوزه بحث برانگيز و مهم چين. موضع 
تند رئيس جمهور آمريكا در قبال پكن در طول اين سفر، بازتابي 
از اين واقعيت است كه ترامپ يك تحول اساسي در سياست اين 

كشور نسبت به چين ايجاد كرده است.
پيروزي بزرگ براي يك سياســتمدار وقتي رقم مي خورد كه او 
نه  تنها بتواند مســير حركت حزب خود را تعيين كند، بلكه روي 
حزب مقابل هم اثر بگذارد. چرخشي كه ترامپ در طول حضورش 
در كاخ ســفيد در سياست آمريكا نســبت به چين ايجاد كرده، 
با استقبال جانشين او مواجه شده اســت؛ هرچند بايدن تالش 
مي كند كه تا جاي ممكن مواضع خود را متفاوت از او نشان بدهد.
باراك اوباما در دوره رياست جمهوري اش اين جسارت را نداشت 
كه كشــورهاي اروپايي را براي رويارويي با چين تحت فشار قرار 
دهد، اما معاون او حاال در قامت رئيس جمهور آمريكا در سفر اخير 
خود همين را از متحدانش  خواسته اســت. پيش از سفر بايدن، 
كورت كمپل، نماينده او در امور آسيا درباره رابطه آمريكا و چين 
گفت  كه »عصر مشــاركت« به پايان رســيده و »رقابت« جاي 
آن را مي گيرد. حرف او كامال درســت اســت؛ اما عصر مشاركت 
سال 2017به پايان رسيد و احتماال اين رويه تبديل به سياست 

بلندمدتي مي شود كه به نام ترامپ ثبت خواهد شد.
20ســال بود كه همه طرح ها و اقدامات آمريكا بر پايه اين فرض 
استوار بود كه اســتقبال از ورود پكن به نظام بين الملل و ايجاد 
روابط تجاري نزديك تر، منجر به ليبرال شدن چين خواهد شد. 
اين ديدگاهي بود كه هر دو حزب جمهوريخواه و دمكرات به آن 
باور داشــتند. اما همزمان با پايان دوره رياست جمهوري اوباما، 

مشخص شد كه اين استراتژي شكست خورده است. 

تيم اوباما از »چرخش به ســمت آســيا« و تغيير تمركز و انتقال 
منابع از خاورميانه به آسيا صحبت مي كرد، اما همه اينها بيشتر در 

حد شعار بود و چندان شكل واقعيت نگرفت.
در طول دوره رياست جمهوري اوباما، شرايط براي بلندپروازي هاي 
چيــن فراهم بــود؛ پكــن ســرمايه گذاري گســترده اي را در 
زيرساخت هاي نظامي خود كرد، در درياي چين جنوبي پيشروي 
كرد، به فعاليت هاي جاسوسي سايبري ادامه داد، طرح ابتكاري 
كمربند و راه معروف به راه ابريشــم جديــد را پايه گذاري كرد، 
ســاختار مالي بين المللي خود را از طريق بانك ســرمايه گذاري 
زيرساخت آسيا توسعه داد و سركوب فرهنگي ايغورها را آغاز كرد. 
اين وضعيت يادآور سال هاي پاياني رياست جمهوري جيمي كارتر 
بود كه همه اميدها به اصالح عملكرد اتحاديه جماهير شــوروي 

با حمله اين كشور به افغانستان در سال 1979نقش بر آب شد.
با آمدن ترامپ، سياســت آمريكا در قبال چين بــه كلي تغيير 
كرد. روابط تجاري و امنيتي با چين تا سال ها به عنوان 2موضوع 
كامال مجزا ديده مي شــد يا اگر بخواهيم دقيق تر بگوييم، آمريكا 
مي ترسيد كه اگر در مورد مسائل امنيتي موضع محكمي بگيرد، 
روابط تجاري خراب شــود. اما ترامپ، امنيت و تجارت را به هم 
پيوند زد و اين پيام را به سراســر جهان فرستاد كه پيوند اقتصاد 
واشنگتن و پكن، هميشگي نيست و مي تواند شكل كامال متفاوتي 

به خود بگيرد.
شــايد ترامــپ در رويارويي شــخصي بــا شــي جين پينگ، 
رئيس جمهور چين و در پيش گرفتن جنگ تجاري با اين كشور، 
زياده روي كرده اما تغيير جهت او متمايز و برجسته بود؛ همانطور 
كه جاش روگين، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در كتاب خود 
با عنوان »هرج و مرج در بهشت« كه درباره سياست ترامپ در قبال 
پكن است به آن اشاره مي كند: دولت اوباما به چين گفته بود كه 
آمريكا رفتار خود را در قبال اين كشور تغيير مي دهد، اما موضع 

دولت ترامپ اين بود كه چين بايد تغيير رويه بدهد.
به موازات اظهارات جنجالي ترامپ، مقامات كاخ ســفيد به ويژه 
در ماه هــاي پاياني دولــت او يك اســتراتژي جديــد، دقيق و 
حساب شده اي را طراحي و اجرا كردند. مايك پمپئو، وزير خارجه 
در اظهارات متعدد خود به خرابكاري هاي چين اشاره مي كرد يا 
در طول تابستان سال گذشته، مارك اسپر، وزير دفاع، ويليام بار، 
دادستان كل و كريســتوفر ري، رئيس پليس فدرال آمريكا، هر 
كدام ســخنراني هاي زيادي درباره خطر چين براي كشورشان 

داشته اند.
دولت سابق آمريكا در راستاي اعمال فشار گسترده در حوزه هاي 
مختلف از جمله حوزه دفاعي، ديپلماســي، ارتباطات، تجارت و 
حقوق بشر، تالش كرد تا حمايت متحدان خود در سراسر آسيا را 
جلب كند و همينطور موفق شد تا كشورهاي اروپايي را راضي كند 
كه شركت هوآوي چين را تحريم كنند. اين يك رويارويي جدي 
بود و رفتار پكن در سال هاي گذشته فقط بر ضرورت آن مهر تأييد 
زد. پس منطقي نبود كه دولت جديد فقــط به اين دليل كه اين 

رويكرد به نام ترامپ ثبت شده بود، آن را كنار بگذارد.
بايد منتظر شد و ديد كه بايدن چه سياستي را در قبال چين در 
پيش مي گيرد. اما به نظر مي رســد تالش او براي جلب حمايت 
متحدان اروپايي در جهت محكوم كردن اقدامات پكن با استقبال 
خوبي روبه رو شده اســت. ديدار رئيس جمهور آمريكا با امانوئل 
مكرون، رئيس جمهور فرانســه و آنگال مركل، صدر اعظم آلمان 
در ســفر اخيرش، روند مثبتي داشته و كامال با ديدارهاي ترامپ 
متفاوت بود. امــا تأكيد بايدن بر »ضــرورت رقابت با چين براي 
پيروزي در قرن بيســت و يكــم«، در حقيقت نتيجه مســتقيم 
سياست هاي ترامپ و تأييد ضمني تغييرات استراتژيكي است كه 

از سوي او پايه گذاري شد.
منبع: پوليتيكو

عكس يادگاري نيروهاي طالبان با دروازه هاي 
شــهر مزارشــريف، بار ديگر خاطره تلخ آسيا

دهه ۱۳7۰شمسي و تســلط اين گروه بر 
سراسر افغانستان را براي مردم اين كشور زنده كرد.

ديروز براي ساعاتي، نيروهاي طالبان كه در اطراف شهر 
مزارشــريف با نيروهاي دولتي درگير بودند، به پشــت 
دروازه هاي شــهر رســيدند، عكس يادگاري گرفتند و 
عكس هاي خــود را بالفاصله در شــبكه هاي اجتماعي 
منتشر كردند. هرچند حدود ۲ساعت بعد نيروهاي ويژه 
وارد منطقه شــدند و نيروهاي طالبان را پس زدند اما اين 
اتفاق، نگراني مردم را به دنبال داشــته است. نيروهاي 
ويژه نيز بعد از رســيدن به دروازه هاي شهر و پاكسازي 
منطقــه، در واكنش به عكس هاي نيروهــاي طالبان، از 
خود عكسي به يادگار گرفتند و در شبكه هاي اجتماعي 
منتشر كردند. درگيري هاي اطراف مزارشريف در شمال 
افغانســتان، در ادامه درگيري هاي روزهاي اخير در اين 
منطقه است. طي روزهاي اخير كنترل شهرهاي كوچك 
و بزرگ در واليت هاي فارياب، تخار، بغالن و قندوز بارها 
بين نيروهاي دولتي و نيروهاي طالبان دســت به دست 
شده اســت. درگيري ممتد در اين مناطق زندگي مردم 
را مختل كرده و باعث اعتراض مسئوالن محلي به دولت 
مركزي شده است. به گزارش تلويزيون طلوع افغانستان، 
نمايندگان ايــن مناطق در مجلس، ديروز در نشســتي 
اضطراري در كابل در مورد وخامت اوضاع هشدار دادند. 

عطا محمد نور از چهره هاي جهــادي و از رهبران حزب 
جمعيت اسالمي، محمد محقق، رهبر حزب اسالمي مردم 
افغانستان و شماري ديگر از چهره هاي بانفوذ، فراخوان 
بسيج ملي داده اند. احزاب با فرماند هان شان ديدارهايي 
برگزار كرده و در حال آماده شدن براي ايستادگي در برابر 
طالبان هستند. اين اقدامات در شرايطي صورت گرفته كه 
انتقادات به دولت اشرف غني به خاطر ناتواني در برقراري 
امنيت شدت گرفته اســت. حمله طالبان به مزارشريف 
يادآور يورش نيروهاي اين گروه به اين شهر در سال۱۳77 
است. مزار شريف، بزرگ ترين شهر در شمال افغانستان 
و مركز واليت بلخ اســت. نيروهاي طالبان ۲۳سال قبل، 
اين شــهر را تصرف كردند تا بر حدود 9۰درصد از خاك 
افغانســتان كنترل پيدا كنند. طالبان پيش از حمله به 
مزارشريف، كنترل شهرهاي مهم هرات، كابل و جالل آباد 
را به دست گرفته بود. در همان حمله، نيروهاي طالبان با 
ورود به كنسولگري ايران در مزارشريف، 8 ديپلمات و يك 
خبرنگار ايراني را به شهادت رساندند. تشديد درگيري ها 
در شمال افغانستان و پيشروي نيروهاي طالبان در نقاط 
مختلف افغانستان در حالي اتفاق مي افتد كه هيچ اميدي به 
مذاكرات صلح ميان دولت و طالبان نيست. همزمان، ادامه 
روند خروج نيروهاي آمريكايي و ديگر نيروهاي خارجي 
مستقر در افغانستان نيز به نگراني ها افزوده است. آمريكا 
قرار است تا شهريور امسال به طور كامل نيروهاي خود را از 

افغانستان خارج كند. 

طالبان، پشت دروازه هاي مزارشريف

حجم مبــادالت تجاري كشــورهاي 
شوراي همكاري خليج فارس با چين 
طي يك سال گذشته در سايه بحران 
كرونا و كاهش مصرف انرژي در جهان 
كاهش حدودا ۱۰درصدي داشته و به 
۱6۲ميليارد دالر رســيده است. البته 
بايد توجه داشــت اين عقب نشيني 
صرفا بر اثر كاهش صادرات كشورهاي 
عربي به چين اســت؛ چراكه واردات 
اين كشــورها از چين روند رو به رشد 

سال هاي گذشته را حفظ كرده است. 

واردات از چينصادرات به چينكشور

39/0328/10عربستان

16/8732/31امارات

15/553/09عمان

10/713/58كويت

8/272/63قطر

0/151/12بحرين

   روابط اقتصادي كشورهاي عربي خليج فارس با چين در سال 2020
ارقام به ميليارد دالر

اين در حالي است كه شهرهاي هوشمند 
دنيــا بــا برنامه ريزي هــاي بلندمدت و 
قوانين حمايتي مانند معافيت هاي مالياتي و تســهيل استقرار 
كسب وكارهاي نوآور، ســعي مي كنند گوي رقابت را از يكديگر 
در جذب اين شركت ها و نيز ترغيب سرمايه گذاران ربوده و شهر 
خود را مكان مستعدتري براي رشد و توسعه شركت هاي نوآور و 
دانش بنيان معرفي كنند تا بتوانند هرچه بيشــتر از اين جريان 

درآمدي و توسعه ناشي از آن بهره مند شوند.
جريان نوآوري جدي در شهرها در شبكه اي از تعامالت 

بين  كنشگران نوآوري شامل كســب وكارهاي بزرگ، ۴
سرمايه گذاران نوآوري، استارت آپ ها، شتاب دهنده ها، دانشگاه ها 
و مانند آنها شــكل مي گيرد و نيازمند نقش آفريني تمامي اين 
ذينفعان است. از ديد مديريت شــهري نيز براي شكل گيري و 
تقويت اين شبكه ها بايد برنامه جدي داشت؛ شكل گيري مناطق 
ويژه و نواحي نوآوري يكي از سياســت هاي مهــم در اين حوزه 
محسوب مي شود كه اكثرا به صورت خوشه هايي در اطراف مراكز 

دانشگاهي و پژوهشي شكل مي گيرند.

    
با علم به ايــن چالش ها، در طراحي برنامه »تهران هوشــمند« 
يكي از جدي ترين محورها را »تهران نوآور« قرار داديم كه يك 
برنامه يكپارچه و چندجانبه در شهرداري تهران با هدف حمايت 
و توسعه زيســت بوم نوآوري شهري تهران اســت. در اين دوره 
مديريت شهري، شهرداري تهران در تعامل با زيست بوم نوآوري 
بر نقش حمايتي و تسهيل كننده خود تأكيد و بر عدم تصدي گري 
در امور اســتارت آپ ها و جريان نوآوري پافشاري كرده و سعي 
كرده با سياســتگذاري حمايتي و تنظيم ضوابط و مقررات اين 
حوزه، به نحوه تعامل اركان مختلف درون شهرداري با بازيگران 
زيست بوم نوآوري نظم ببخشد. در حوزه سياستگذاري، شهرداري 
تهران با تدوين و ابالغ بخشــنامه يكپارچه سازي  امور فناوري و 
نوآوري شهري و نيز تدوين اليحه حمايت از زيست بوم نوآوري 
شهري و ارائه آن به شوراي اسالمي شهر تهران و نيز تدوين سند 
حكمروايي داده، گام هايي مهم در انسجام بخشي به نحوه تعامل 

با بازيگران حوزه فناوري و نوآوري برداشته است.
همچنين در جهت شبكه سازي  و توسعه مشاركت ذينفعان شهر 
هوشــمند اقداماتي نظير ايجاد »مراكز نوآوري و فناوري شهر 
هوشمند« با هدف حمايت از كســب وكارهاي نوآور در راستاي 

رفع چالش هاي شــهري، آزادســازي داده ها و اشتراك گذاري 
انواع خدمات داده محور شــهرداري در قالــبAPI، برگزاري 
چنديــن دوره رويــداد »تهــران نــوآور« و چنديــن چالش 
برنامه نويســي)هكاتون( به منظور معرفي نيازها و دستيابي به 
راهكارهاي نوآورانه و نهايتا توســعه مراكز »زندگي هوشمند« 
براي مشاركت دادن شهروندان در توسعه خدمات نوآور شهري 
انجام شده اســت. يك بخش مهم ديگر از اقدامات شهرداري در 
جهت توسعه نوآوري و خدمات شــهر هوشمند، راه اندازي »فن 
بازار تخصصي شهر هوشمند«، احصا و اعالم بيش از 400تقاضاي 
فناورانه شهرداري تهران در سامانه »باهم« و همچنين معرفي 
نظام مند طرح هاي ارســال شده توسط زيســت بوم نوآوري به 

مجموعه شهرداري تهران بوده است.
اميد است با تداوم اين مسير و همراهي تمام ذينفعان درون و برون 
شهرداري تهران و ساير دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي 
و بزرگ مستقر در پايتخت ايران اسالمي، شاهد رشد و بالندگي 
هرچه بيشتر زيســت بوم نوآوري در تهران باشيم تا زمينه براي 
تبديل پايتخت به يكي از مهم تريــن مراكز نوآوري و فناوري در 
منطقه در آينده اي نزديك فراهم شود و در نهايت آثار ملموس 

نتايج آن در افزايش كيفيت زندگي شهروندان قابل رويت باشد.

تهران هوشمند، تهران نوآور
ادامه از 
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صنعت گردشگري يكي از  مهم تريــن حوزه هــاي سپيدهفاتحنعمتي
اقتصادي است كه با شيوع پاندمي كرونا بيشترين صدمه 
و لطمه هــا را از اين بحران خورده اســت. ماه گذشــته 
كشورهايي مانند يونان و كرواسي كه بيشترين درآمد آنها 
از حوزه گردشــگري بوده اســت، پــس از ماه ها اعمال 
محدوديت هاي شديد تردد، ورود مسافران واكسينه شده 
اروپايي و آمريكايي را به كشورهايشــان مجاز دانستند. 
اتحاديــه اروپا در واكنــش به تك روي اين كشــورها و 
جلوگيري از آغــاز موج بعدي كرونــا تصميم به صدور 
گذرنامه ديجيتال كرونا گرفت. طبق تحقيقات كميسيون 
ســفر اروپا ETC با اعالم اين تصميم و آغــاز ماه هاي 
سفرهاي تابستاني ژوئن و ژوئيه و همچنين سرعت باالي 

واكسيناسيون در اروپا ميل به سفر در مردم خسته از حصر 
كرونا باال رفته و دوســوم مردم اروپا تصميم به سفرهاي 
درون و برون مرزي گرفته اند. طبق تحقيقات اين سازمان، 
با باز شدن مرزهاي كشورهاي اروپايي روي مردم اروپا و 
جهان، كشورهايي مانند اسپانيا، ايتاليا، فرانسه، يونان و 
پرتغال ازجمله مهم ترين مقاصد گردشگري در تابستان 
امســال خواهند بود. نتايج اين تحقيقــات لزوم هرچه 
سريع تر صدور گذرنامه كرونا را اثبات مي كند. اتحاديه اروپا 
اعالم كرد مسافران براي دريافت اين گذرنامه بايد گواهي 
دريافت هر دو دوز واكسن يا گواهي بهبود بيماري و تست 
PCR با اعتبار 3روزه را پيش از آغاز ســفر ارائه دهند. 
همچنين كودكان و نوجوانان كه از نظر سني واجد شرايط 
 PCR دريافت واكسن نيستند نيز بايد نتيجه منفي تست

را به اين سازمان ارائه دهند.
در بيانيه كميسيون سفر اروپا آمده است با اعالم شرايط 
صدور اين گذرنامــه ديجيتال ميل به دريافت واكســن 
كرونا باال رفته و باعث پيشرفت در برنامه واكسيناسيون 
COVID-19در اروپا شده است و بيش از نيمي از اروپاييان 
و به طور دقيق تر 57درصد از آنها، به دليل ســرعت باالي 
واكسيناسيون، نسبت به برنامه ريزي سفر خود در ماه هاي 
آينده اميدوارتر شــده اند و در عين حال، 25درصد مردم 
هنوز در اين زمينه تصميمي نگرفته اند و 18درصد همچنان 
براي انجام هر نوع ســفري ترديد دارند. بــه اين ترتيب، 
فعاليت هاي اخير اتحاديه اروپا براي هماهنگي اقدامات بين 
كشورهاي عضو و احياي بخش سفر و گردشگري در سراسر 

اتحاديه، نتايج مثبتي را به همراه داشته است.

سفرهاي تابستاني با گذرنامه كرونايي

يا همان آگهي، در وهله نخست جلب توجه مشتري سامانرضایی در تعاريف كسب و كار  و بازاريابي هدف اصلي تبليغ 
عنوان شده است. چيزي كه به نظر مي رســد برخي صاحبان كاال و خدمات فقط 
همين هدف اول را خوانده اند و براي خوانش باقي موارد و اهداف وقت و حوصله 

نداشته اند. 
با همين تقليل دادن موضوع به »جلب توجه مشتري« ما در جايگاه مشتري سرمان 
را به هر طرف بگردانيم انواع و اقسام پيامك ها، شعار هاي دهان پركن لينك هاي 
اينترنتي و تابلوهاي وعده رايگان بودن ظرف و بلور را مي بينيم. اگر اين صاحبان 
كاال و خدمات و مدير يا مديران تبليغاتشان درباره ساير اهداف آگهي ها اطالعات 
كافي داشتند متوجه مي شدند كه پس از جلب توجه مشتري بايد به راستي آزمايي 
اين وعده ها توسط مشتري و آگاهي رساني درباره ارزش افزوده آن كاال و خدمات 
هم توجه كنند. در غيراين صورت فرستنده پيامك هاي مضحكي با اين مضمون 
كه »ســالم كجايي« -كه نياز به باز كردن دارند تا متوجه شــويم فريب حقه اي 
پيش افتاده را خورده ايم – بالك مي شوند، وب سايت هاي داراي لينك هاي شعاري 
و دهان پركن تبليغاتي ترك مي شوند و دست آخر باقي خدمات و كاالهايي كه زير 
تابلوهاي طرح رايگان و غيره است نيز مورد بي توجهي قرار مي گيرند. اين يعني 
تبليغ پنداشتن يك ضد تبليغ. حال اين پرسش پيش مي آيد كه پس تبليغ چيست 

و چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟ 
خوشــبختانه نمونه هاي داخلي براي تعريف تبليغ زياد داريم، اما اينجا از تبليغ 
و آگهي كارلو اينفانتي آرايشگر 41ساله ســاكن هرتفورشاير انگلستان استفاده 
مي كنيم. كارلو در وهله نخست با ايده اي خالقانه به ميدان آمده و توانسته حسابي 
توجه مخاطب آگهي را به خود جلب كند. مشــتري را بــدون فريب، بدون وعده 
سرخرمن به يك حظ بصر يا همان چشــم نوازي دعوت كرده است. او به اين ايده 
بســنده نكرده! تمام ارزش هاي افزوده ارائه خدماتش را در متن تبليغاتش درج 

كرده است.
 اگر مشتري بخواهد تصميم بگيرد او را به آرايشگر هاي ديگر ترجيح دهد مي داند 
كه براي نمونه به خاطر تجربه 20ساله اوست. يا حتي اينكه روكش چادر موگير او 
داراي طلقي شيشه اي است كه مشتري از زير آن مي تواند گوشي اش را ببيند و از 
وقتش استفاده كند و ده ها دليل تبليغاتي كه به شعور و خواست مشتري احترام 

مي گذارد. نه اينكه او را به اصطالح سر كار بگذارد.

اصفهانپيشكش،درتهرانگشتبزنيد
وقتي از دو حرف مي زنيم

بازي جدي
خيلي وقت است كه بازي هاي  ساده مثل هفت سنگ، لي لي، فاطمهعباسي
يك قل دوقل و قايم باشــك توي كوچه و حياط خانه ها 
جايشــان را به بازي هاي كامپيوتري پشت مانيتورها و 
تلويزيون ها داده است. نسل جديد ديگر تصوري راجع به 
خيلي از بازي هاي قديمي ندارنــد و 2اليه كردن توپ 
پالستيكي و درست كردن تير و كمان و فرفره برايشان 
تعريف نشده است؛ در عوض براي تفريح و پر كردن اوقات 
فراغتشان، پلي استيشن و ايكس باكس در اختيارشان 
است و شركت هاي بزرگ بازي ســازي  هر روز در حال 
ســاخت بازي هاي جديد براي جلب رضايت اين نسل 
هستند؛ به همين دليل 5ســال است كه جشنواره اي با 
عنوان »جايزه بازي هاي جدي« برقرار شده تا بازي سازان 
و بازي پژوهان عالقه مند به توليــد و مطالعه در حوزه 
سرگرمي هاي جدي را وارد يك فضاي رقابتي كند. از اسم 
جشــنواره و پارادوكس بين كلمه »بازي« و »جدي« كه 
بگذريم، جريان از اين قرار است كه اين جشنواره كه حاال 
دوره پنجم آن برگزار مي شود، شرايطي را فراهم مي كند 
كه تا تمام بازي سازان و عالقه مندان به بازي هاي جدي 

)منظور همان بازي هاي كامپيوتري است( با حضور در اين 
عرصه رقابتي فرصت تازه اي براي توليد مقاالت و خلق 
بازي هاي جديد را تجربه كنند و دانسته هايشان را با هم 
به اشتراك بگذارند. جايزه بازي هاي جدي كه در گذر اين 
ســال ها به مرور كامل تر و حرفه اي تر شده، حاال ديگر 
به عنوان رويدادي صاحب نام در صنعت بازي كشور آنقدر 
شناخته شده و معتبر است كه شبكه بزرگي از نهادهاي 
دانشگاهي، علمي و پژوهشي براي حمايت از آن قدم به 
ميدان گذاشته اند تا سهمي در تالش براي رشد و توسعه 
بازي هاي جدي در كشور داشته باشند. اين را هم اضافه 
كنيم كه اين جشنواره عالوه بر بازي هاي ديجيتال، حامي 
ســاير ســرگرمي هاي جدي مثل اتاق فرار، بازي هاي 
روميزي يا شبيه ســازها هم خواهد بود. درنهايت هم 
فيناليست هاي جشنواره مجموعا تا سقف 200ميليون 
ريال جايزه دريافت خواهند كرد، اما كاش جشنواره اي 
هم براي احيا و يادآوري بازي هاي قديمي و نوستالژيك 
برگزار شــود تا نســل قديم هم خودي نشان دهند و 
بچه هاي امروزي با بازي هايي كه جدي جدي زندگي را به 

آنها مي آموخت، آشنا شوند.

تابستانه

چه تحملی دارند پهلوانان ما - عكس: همشهري/ حامد خورشيدي اول آخر

آزادهبهشتي

قلم كاال
از ابتدای فروردین تا 
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، 

واردات ۵ قلم كاالی 
اساسی از نظر وزنی 
۵۳ درصد كاهش 

داشته است.

5

تن
میزان این واردات به 

لحاظ وزنی یك میلیون 
و ۱۱۷ هزار و ۴۶۹ تن 

برآورد شده است. این 
رقم در مقایسه با واردات 

۲میلیون و ۳۶۷ هزار و 
۸۵۴ تنی مدت مشابه 
سال گذشته ۵۳ درصد 

كاهش دارد.

1117469

یورو
براساس آمار منتشر 

شده از ابتدای فروردین 
تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰؛ 

ارزش واردات روغن 
خام، دانه های روغنی، 
كنجاله، جو و ذرت ۴۸۶ 
هزار و ۳۹۶ یورو بوده 

است. این رقم در مدت 
مشابه سال گذشته ۶۲۵ 

هزار و ۷۶۳ یورو بوده 
است و بنابراین امسال با 
۲۲ درصد كاهش در این 

حوزه مواجه هستیم.

486396

عدد خبر
حافظ

بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم

فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيم

 )Jim Pickard @PickardJE( جيم پيكارد
خبرنگار ارشــد فايننشــال تايمز تا 
هميــن چنــد روز پيش مثــل همه 
روزنامه نگار هــاي جهــان 3 وعــده 
غذاي معمولي مي خــورد اما ناگهان 
فضاي توييتــر خبرنگار هــا و حتي 
دنبال كننده هاي او در اين پلتفرم پُر شد 
از تصوير كال ه هاي او كه به عنوان منوي 
شام امشبش پيشنهاد مي شدند. ماجرا 
از اين قرار بود كه استاد پيش بيني هاي 
سياسي )البته آنطور كه خودش خيال 
مي كرد( براي انتخابــات پيش بيني 
كرده بود ليبرال  دمكرات ها در انتخابات 
استاني انگليس شانســي ندارند و اگر 
برنده شــدند او يكــي از كاله هايش 
را خواهد خورد. همينطور هم شــد. 
فضاي توييتر به قدري او را تحت فشار 
گذاشت كه جيم  قيچي به دست يكي از 
كاله هايش را قاچ قاچ كرد و البته بدون 
هيچ سسي آن را با يك نوشيدني قورت 
داد. جيم پيكارد هنگام خوردن كالهش 
گفت: اميدوارم هيچ مواد سمي در اين 
كاله نباشــد، اصال دلم نمي خواهد در 
برگه گواهي فــوت من در بخش علت 

مرگ  بنويسند: خوردن كاله.
به گــزارش ســايت بريتانيايي مترو، 
اين رويداد بي ســابقه نيســت و در 
سال 2015ميالدي هم پدي اشدون، 
رهبر ليبــرال  دمكرات ها هم به دليل 
شرط بندي روي پيش بيني اشتباهش 

مجبور شد كالهش را بخورد.

خبرنگاري كه 
كالهش را خورد

گرينويچ

اين چادر عشايری در اطراف 
روستای ترگور اروميه،  پناه 
مسافران و شهروندان است.

 
عكس: حامد عسگرپور

دعوت بــه دويدن در بافت 
مركــزي تهــران از آن 
برنامه هايي اســت كه هيچ وقت دســت رد به سينه آن 
نمي زنم. مي تواني مســافت هاي طوالني تاب بياوري به 
اميد كشف بافتي از شهر كه بيش از 100سال قدمت دارد 
و حاال البه الي شكل نو شده تهران درحال فراموشي است. 
قاعدتا صبح زود روزهاي تعطيل، زمان بهتري براي اين 

كشف و شهود است.
صبح زود در تابستان به خاطر گرما و روشنايي زودتر از 
بقيه فصل ها شروع مي شود. آن روز صبح قرارمان ساعت 
5صبح بود كنار مجسمه شهيد مدرس روبه روي ساختمان 
مجلس. تعدادمان قرار بود زياد باشد، اما در نهايت 3 نفر از 
رختخواب دل َكندند و خودشان را به وقت رساندند. مقصد 
را از قبل مشخص كرده بوديم؛ مي رفتيم تا كاروانسراي 
خانات و برمي گشتيم. قرار بود دوان دوان برسيم به اين 
كاروانسرا و صبح علي الطلوع آنجا باشيم، انگار كه كارواني 
از ديار دور سر اين ساعت مي رسيد به آنجا و ما بايد قبل 

از رسيدنش آنجا باشيم.
خيابان مصطفــي خميني را تا انتها رفتيــم به چهارراه 
مولوي كه قبال ميــدان مولوي بود، رســيديم_ تقاطع 
خياباني به همين نام با خيابان مصطفي خميني_ چهارراه 
مولوي را كمتر از 200 متر به ســمت پايين دويديم. از 
خيابان صاحب جمع؛ پايين تر از كوچه حاتمي و روبه روي 
خيابان اردستاني راه باريك شــد، راه باريكي كه ما را به 
سمت يكي از ورودي هاي كاروانسراي خانات هدايت كرد. 
روبه روي كاروانسرا ايستاده بوديم. نقطه پاياني كه بايد از 
آن برمي گشتيم به شروع، جايي كه شروع سفر بسياري از 

كاروان ها بوده تا پايان راه.
اگــر نگاهي به نقشــه هاي قديمــي تهــران بيندازيد، 
كاروانسراي خانات را در نقشه ســال1270 قمري پيدا 
خواهيد كرد؛ هرچند كه تاريخ دقيقي از ســال ساخت 
كاروانســراي خانات در دسترس نيســت و به طور قطع 

نمي توان سال ساخت آن را 1270 قمري خواند اما با توجه 
به سبك و ويژگي هاي معماري مي توان حدس زد كه اين 

كاروانسرا در دوره قاجار ساخته شده است.
»اين كاروانسرا با مساحت حدود 10هزار مترمربع و 54 
حجره كوچك بــا دري به ارتفاع 5 متر از چوب روســي 
و 40 گل ميخ ساخته شده  اســت. معماري آن به شيوه 
آجركاري اســت و 2 بخــش حياط و راهــروي ورودي 
دارد. اين كاروانسرا يك مهر 1382 در فهرست آثار ملي 
ايران به ثبت رسيد. « دوست تهران شناس دونده ام اين 
توضيحات را براي مايي كه هن و هن كنان داشتيم نفس 
مي گرفتيم گفت و بعد هم ادامه داد: »كاروانسرا به خاطر 
آتش سوزي سال 1357تا مدت ها بالاستفاده بود تا اينكه 
در اسفند سال 1388 براي جشن نوروز آن سال از طرف 
سازمان ميراث فرهنگي مرمت و ورود به آن براي مردم 

ممكن شد.«
كاروانســراي خانات 2 ايوان هم دارد كه يكي در سمت 
شرق و ديگر در ســمت غرب قرار گرفته است. ورودي 
اصلي كاروانسرا ايوان شرقي آن است كه راه به بازار امين 
السلطان دارد. اينطور كه مشــخص است ميدان امين 
السلطان در گذشته بازار امين الســلطان را به 2 بخش 
شمال غربي و جنوب شرقي تقسيم مي كرده و در جنوب 
شرقي ترين قسمت خود يكي از ورودي هاي كاروانسراي 
خانات را جا داده اســت. در قسمت شــمال شرقي بنا، 
محلي ايجاد شده كه در گذشته به عنوان باربند و اصطبل 

چهارپايان استفاده مي شد.
نمي توانستيم زياد معطل كنيم، ضربانمان كه مي افتاد 
برگشــتن از كاروانســرا تا ميدان بهارســتان سخت 
مي شد. گشــتي در كاروانســرا زديم و برگشتيم. در 
مسير برگشــت فكر كردم براي حظ كردن از تاريخ، 
حتما نبايد به اصفهان و شــيراز سفر كني، يك گشت 
نيم روزه بــه بافت مركــزي پايتخت كم از ســفر به 

شهرهاي تاريخي ندارد.

اصالح تبلیغاتی
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سیده زهرا عباسی
خبرنگار

شــورای هماهنگی ســازمان های غیردولتی میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری کشور با ارســال نامه ای خطاب به 
مدیریت موقوفه صارمیه اصفهان خواستار ارتقای ایمنی میدان 
ثبت جهانی شده نقش جهان و بازار پیرامون آن برای جلوگیری 

از بروز آتش سوزی شد.

3درخواست در یک نامه 
در متن نامه ای که  این شورا خطاب به مدیریت موقوفه صارمیه 
اصفهان ارسال کرده، آمده است: »ضمن آرزوی توفیق روزافزون، 
همان گونه که مستحضرید بازار تاریخی و میدان  نقش جهان از 
جمله ثروت های فرهنگی ایران و جهان بوده که روزانه پذیرای 
تعداد زیادی از شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی است. 
ولیکن به دالیل متعددی در معرض آسیب هایی چون آتش سوزی 
)نظیر آتش سوزی حجره های اطراف میدان در نوروز امسال( قرار 
دارد. شورای هماهنگی سازمان های غیردولتی میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری متشکل از انجمن های حوزه میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پیرو ارتقای امنیت این آثار 
جهانی و تکرار نشــدن ناگوار اتفاق بازار تبریز درخواست شارژ 

کپسول های آتش نشــانی اهدایی میراث فرهنگی، نصب کلید 
محافظ جان و سیستم اعالم حریق و جابه جایی مشاغل پرخطر از 
این محدوده را دارد. امید است با همراهی و همکاری های بیشتر 
سبب ساز رویدادهای خوشــایندی در حوزه حفاظت از میراث 

سرزمینمان باشیم.«
رونوشتی از این نامه برای ریاست ســازمان اوقاف و امور خیریه 
کشور، مدیرکل امور وزارتی و بین الملل وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، استاندار و تولیت موقوفه 
صارمیه اصفهان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان و 
مدیرکل دفتر امور مجامع و تشکل های وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی نیز ارسال  شده است.

پیگیری برای عملی شدن درخواست
رئیس شــورای هماهنگی ســازمان های غیردولتــی میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری کشــور در این باره به 
همشهری می گوید: جمعی از دوستداران و تشکل های میراث 
فرهنگی اصفهان با توجه به اتفاق آتش سوزی یکی از حجره های 
میدان نقش جهان در نوروز امسال و نگرانی از تکرار حادثۀ تلخ 
آتش سوزی بازار تبریز برای بازار اصفهان، پیگیر ارتقای سیستم 

اطفای حریق این بازار شدند.

»الیار عاصمــی زاده« با بیان اینکه پیگیری برای عملی شــدن 
درخواست از وزارتخانه و اوقاف در حال انجام است، می افزاید: اگر 
مسئوالن نسبت به وضعیت نقش جهان اهتمام بیشتری داشتند، 

وضع این میراث چنین نبود.

کپسول های خالی در بازار
یک کارشناس میراث فرهنگی اصفهان هم معتقد است نه تنها 
نقش جهان کــه چهارباغ و به طور کلی بــازار اصفهان وضعیت 
خوبی از نظر ایمنی ندارند و اهتمامی برای بهبود اوضاع شــان 

وجود نداشته است. 
»مهراب سمرقندی« با بیان اینکه میدان نقش جهان در احاطه 
بازار و بازاریان قرار دارد به همشهری می گوید: نه تنها نقش جهان 
که تقریبا نیمی از بافت تاریخی و سنتی اصفهان چنین شرایطی 
دارند. بســیاری از خانه ها به انبار تبدیل یــا محل زندگی اتباع 

مهاجر شده است و به آن رسیدگی نمی شود. 
وی ادامه می دهد: چند سال پیش جریانی به راه افتاد که نتیجه 
آن کمک یونسکو برای تهیه کپسول آتش نشانی در مجموعه بازار 
بود. کپسول ها خریداری و نصب و قرار شــد بازاریان خودشان 
آن را شارژ کنند، اما اگر بررســی کنید می بینید که شاید فقط 
 50درصد کپسول های آتش نشانی بازار شارژ می شود و بقیه خالی

 است. 

موضع بازاریان اصفهان 
ســمرقندی می افزاید: با بازاریان که صحبت می کنیم مسائل 
اقتصادی را به میان می کشــند و می گویند کار نیست و درآمد 
نداریم یا می گویند هر کسی که کپســول گذاشته خودش هم 
آن را شارژ کند. این صحبت که درست نیست. یونسکو و میراث 
فرهنگی اگر این کپسول ها را خریداری و نصب کرده اند، عالوه بر 
امنیت بافت تاریخی بازار برای امنیت جانی بازاریان هم هست.  

او توضیح می دهد: بازاریان برای حفاظت از میدان نقش جهان 
مشارکت نمی کنند. حرف کلی شان هم این است که شهرداری 
سخت می گیرد و میراث هم نمی گذارد یک میخ در دیوار بزنند و 
در این شرایط چطور باید خرج کنند. هرچند وقتی پای صحبت 
هر طرف بنشینیم، هم بازاریان حق دارند و هم شهرداری و میراث 

فرهنگی، اما به نظر من شهرداری باید تالش بیشتری بکند. 

شهرداری کوتاه بیاید
این کارشــناس میراث فرهنگی اصفهان معتقد است بازاریان 
عوارض را به شهرداری پرداخت می کنند و نه میراث فرهنگی و به 
همین دلیل شهرداری اگر از برخی چارچوب هایش کوتاه بیاید، 

بسیاری از مشکالت حل خواهد شد. 
سمرقندی با اشاره به موضع شــهرداری در قبال بافت تاریخی، 
اظهار می کند: شــهرداری می گوید اگر قرار است هزینه طبق 

ضوابط میراث باشــد، میراث خودش باید برای بازار خرج کند و 
اگر قرار است ما خرج کنیم طبق قوانین خودمان خرج می کنیم. 
اوقاف هم همین نظر را دارد در حالی که تا شهرداری و اوقاف از 
سلیقه های خودشان کوتاه نیایند، نمی توان کاری از پیش برد. این 
کارشناس میراث فرهنگی اصفهان با تاکید بر اینکه معموال میراث 
پیش قدم است، اما نمی تواند کاری کند، می گوید: همه مشکالت 

ما این است که هر کسی می خواهد قانون خودش را بگذارد. 
* * *

میدان نقش جهان، میدان مرکزی شهر اصفهان است که در قلب 
مجموعه تاریخی نقش جهان قرار دارد. بناهای تاریخی موجود 
در چهار طرف میدان نقش جهان شامل عالی قاپو، مسجد امام، 
مسجد شیخ لطف اهلل و سردر قیصریه که ورودی اصلی بازارچه 
اصفهان است، می شوند. عالوه بر این بناها 200 حجره 2 طبقه 
پیرامون میدان واقع شده  است که عموما جایگاه عرضه صنایع 
دستی اصفهان هســتند. میدان نقش جهان در تاریخ ۸ بهمن 
۱۳۱۳ به شماره ۱02 در فهرســت آثار ملی ایران ثبت شد و در 
اردیبهشت ۱۳5۸ به شماره ۱۱5 جزو  نخستین آثار ایرانی بود 
که به  عنوان میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت جهانی رسید. در 
ماه های گذشته چند مورد آتش ســوزی در این بافت تاریخی یا 
اطراف آن رخ داد که موجب نگرانی فعاالن و دوستداران میراث 

 فرهنگی شد. 
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   کرمانشاه در مسير
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طبق اعالم اســتانداری کهگیلویه 
وبویراحمد، امســال 170روستای 
این اســتان با تنش آبــی مواجه 
خواهند بود. به گزارش همشهری، این در حالی 
است که میانگین بارندگی ساالنه در کهگیلویه و 
بویراحمد در ســال عادی 661میلی متر معادل 
3برابر میانگین بارندگی در کشور است؛ عددی 
که امسال22درصد کاهش را نشان می دهد و این 
استان پرآب را در زمره استان های خشک کشور 

قرار داده است. 

کاهش 98درصدی بارندگی 
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با بیان 
اینکه مجموع بارندگی این استان در فصل بهار 
3/1 میلی متر بوده است به همشهری می گوید: 
این عدد نسبت به بلندمدت بیش از 98 درصد 
کاهش بارش را نشــان می دهــد و کهگیلویه و 
بویراحمد را از این نظر در جایگاه پنجمین استان 

خشک ایران قرار داده است. 
»رضــا کاکاوند« مجموع بارش ســال زراعی از 
اول مهر 99 تاکنون را هم 480 میلی متر عنوان 
می کند که نسبت به بلند مدت 22درصد کاهش 
بارش را نشان می دهد و استان را در جایگاه نهم 

خشک ترین استان ها قرار داده است. 
به گفته وی، میانگین دمای فصل بهار کهگیلویه 
و بویراحمد هم 21/1 درجه بوده اســت که 2/4 

درجه نسبت به بلندمدت گرم تر شده. 
مدیرکل هواشناســی کهگیلویــه و بویراحمد 
توضیح می دهــد: افزایش دمای هــوا در دمای 
شبانه بیشــتر بود به طوری که میانگین دمای 
شبانه در ســال زراعی جاری 15/3 درجه 
ثبــت شــد کــه نســبت به 
 3 بلندمــدت 4/

درجــه افزایش را نشــان می دهــد. از این نظر 
کهگیلویه و بویراحمد در میان استان های کشور 
جایگاه اول در افزایش دمای شــبانه فصل بهار 
را داشــته اســت.  او همچنین میانگین دمای 
ســال زراعی را طی 9 ماه گذشــته 15/6 درجه 
اعالم می کند که نســبت به بلندمدت 2درجه 
افزایش یافته اســت.  کاکاوند تاکید می کند که 
کاهش بارندگی و افزایش دما، استان کهگیلویه و 
بویراحمد را در ماه های پیش رو در معرض تنش 
آبی قرار خواهد داد و هشدارهای الزم در این باره 

هم از سوی اداره آب صادر شده است. 

هشدار آبفا
کاهش بارندگی به حدی اســت که ماه گذشته 
ســتاد بحران اســتان با حضور کمیته های آب،  
برق،  اطالع رسانی، کشــاورزی،  امنیتی و نیروی 

انتظامی تشکیل شده است.
 مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان با 
بیان اینکه در پی کاهش نزوالت آســمانی و کم 
بارشــی ها در کهگیلویه و بویراحمد 6 شــهر از 
جمله یاســوج و بیش از 210 روستا در مناطق 
سردسیری و گرمسیری استان در وضعیت تنش 
آبی قرار دارند، می گوید: جمع آوری انشعاب های 
غیرمجاز، مدیریت مخــازن آب، ترمیم خطوط 
انتقال و شبکه های توزیع در همه روستاها، الزام 
مشترکان به صرفه جویی در مصرف و نصب تانکر 
ذخیره آب از راهکار های شــرکت آب و فاضالب 

برای مقابله با تنش آبی در استان است.
»اســفندیار برخه« تاکید می کند که شــرکت 
آب فاضــالب کهگیلویه و بویراحمــد عالوه بر 
تامین آب آشامیدنی همه شهر های استان، آب 
آشامیدنی مورد نیاز بیش از 1400 روستا را هم 

تامین می کند.

تاکید بر آب رسانی به 4 شهر
پیش از این اعالم شــده بود کــه احتمال تنش 
آبی در 150روســتا قابل پیش بینی است. این 
عدد بنابر اعالم آبفا بیش از 200روستاســت و 

حاال معاون امور عمرانی اســتانداری کهگیلویه 
و بویراحمد اعالم می کند که 170روستا با تنش 

آبی مواجه هستند. 
»کیامرث حاجی زاده« با بیــان اینکه تمهیدات 
الزم برای این وضعیت اندیشــیده شــده است، 
می گوید: استانی که دومین حوضه آبریز و بارش 
کشور نسبت به مســاحت را دارد باید دارای آب 

آشامیدنی مناسب باشد.
معاون عمرانی استاندار با اشاره به اهمیت پروژه 
آب رسانی به کهگیلویه، چرام، لنده و سوق توضیح 
می دهد: انتظار داریم فاز اول و دوم آب رسانی به 
این مناطق به زودی به نتیجه برسد و انقالبی در 
این  پروژه اتفاق افتد. بــا توجه به اینکه با بحران 
خشکســالی و تنش آبی مواجه هستیم و اکثرا 
مردم در مناطق گرمسیری شامل شهرستان های 
کهگیلویــه، بهمئی، چرام و لنده بــا این بحران 
مواجه هستند، قرارگاه خاتم االنبیا )ص( باید به 
عنوان مجری با همکاری دستگاه های اجرایی این 

پروژه را در اسرع وقت به سرانجام برساند.
به گفته وی، این پروژه آب رسانی مهم ترین پروژه 
در حوزه آب رســانی در استان است که می تواند 
مشکل قسمت اعظمی از استان را برای تامین آب 

آشامیدنی رفع کند.

درخواست اعتبار 
مدیر کل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و 
بویراحمد هم در این باره به همشهری می گوید: 
با توجه بــه کم بارش بودن ســال زراعی جاری 
1399- 1400،  همه اداره های مرتبط با موضوع 
خشکسالی باید پیگیری الزم و جدی برای تامین 
اعتبار خشکسالی و سازگاری با کم آبی را داشته 
باشند. »محمد محمدی« بررسی الگوی کشت 
و پیشنهاد کشت های جایگزین توسط سازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان را ضروری می داند و 
می افزاید: باید از هدررفت آب و مصرف بی رویه 

جلوگیری و مصرف آب را مدیریت کنیم.

مردم همدان از گذشته های دور در کنار 
رودخانه هایی که از الوند جاری می شد، 

شهر خود را ساختند. همدان هشت 
رودخانه مهم داشــت که منبع مهم تأمین آب 
آشامیدنی مردم به شمار می رفت و برای آنها 
مقدس بودند، طوری که حاضر نبودند آن را 
آلوده کنند. اما در چند سال اخیر شهرداری و 
سایر دستگاه های مربوطه طی اقدامی فاضالب 

شهری را به سمت این رودخانه ها هدایت کردند 
و باعث شدند فضاهای تفریحی طبیعی همدان به 

محل تجمع زباله و فاضالب تبدیل شود.
در ادامه شهروندان به بوی نامطبوع فاضالب و زباله 
اعتراض کردند و شــهرداری به جای حل مشــکل، 
صورت مســأله را پاک و اقدام به سرپوشیده  کردن 
بیشــتر این رودخانه ها کرد. براي مثال از یک دهه 
پیش روي بخشي از رودخانه الوسجرد آسفالت و در 
این مدت برج هاي بلندي روي این رودخانه ساخته 
شد.کارشناســان معتقدند عواقب منفی پوشاندن 
رودخانه ها هنگام بارش های طوالنی مدت مشخص 
می شــود و اگر این اتفاق بیفتد در مرحله نخســت 
برج هایی که روی این رودخانه ها ســاخته شده فرو 

خواهد ریخت.
از طرفی این رودخانه ها هنوز هــم می توانند منبعی 
برای تأمین آب آشامیدنی باشــند اما از پساب آن ها 
برای نیــروگاه برق اســتفاده می شــود. ایــن را هم 
نباید فراموش کرد کــه فضای اطــراف رودخانه ها، 
زیســتگاه طبیعی انواع گونه های جانوری و پرندگان 
 اســت و پوشــاندن آن ها یک فضای طبیعی را از بین 

می برد.

ورود آالینده ها به رودخانه ها
مدیرکل اداره حفاظت محیط زیســت استان همدان 
درباره جاری شدن فاضالب در رودخانه ها و آسیب های 
محیط زیستی که دارد، توضیح می دهد: طبق قانون، 
حفظ حریم کمی و کیفی رودخانه ها بر عهده وزارت 
نیرو و شــرکت آب منطقه ای استان اســت. یکی از 
دغدغه هایی که در استان همدان داریم، این است که 
به دلیل کنترل نشدن جدی این حریم، منابع آالینده 
وارد رودخانه های استان شود. اگرچه این کار در حال 
پیگیری است و دوستانمان در شرکت آب منطقه ای 

اقدامات مربوط به ساماندهي را آغاز کرده اند، اما درباره 
پوشاندن رودخانه ها باید بگویم در هیچ کجای دنیا روی 
چنین اکوسیستم هایی که می تواند جدا از ظرفیت های 
بسیار مطلوب شهری، محیط های گردشگری سالم با 

آب و هوای خوب باشد را نمی پوشانند.
محســن جعفری ادامه می دهد: اصوال این کار در علم 
مدیریت منابع آب منطقی نیســت مگر این که الزامی 
برای آن وجود داشــته باشــد. مانند مدیریت بحران 
و ســایر مســائل این چنینی یا این که وجود رودخانه 
چالش های اساســی برای مردم ایجاد کرده باشــد. 
امیدواریم پوشــاندن رودخانه ها در همدان بر اساس 

یک نگاه منطقی اتفاق افتاده باشد اما هیچ دلیلی برای 
این که فاضالب وارد این رودخانه ها شود، وجود ندارد.

اهمیت تکمیل شبکه فاضالب
می پرسم اگر حفظ حریم رودخانه ها در حیطه وظایف 
آب منطقه ای اســت، چرا شــهرداری هر سال برای 
پوشاندن رودخانه ها ردیف اعتباری مشخص می کند، 
که جعفری توضیح می دهد: شهرداری حتما باید برای 
این کار از شرکت آب منطقه ای مجوز بگیرد. به دلیل 
اســتفاده فاضالب در ســبزی کاری ها و صیفی جات، 
کمیتــه پایــش مشــترکی بیــن اداره کل حفاظت 

محیط زیســت، مرکز بهداشت، شــرکت آبفا و حتی 
شهرداری تشکیل و این موضوع تا جایی ساماندهی شده 
است اما تا زمانی که شبکه جمع آوری فاضالب تکمیل 
نشود، نمی توانیم انتظار داشته باشیم این ساماندهی هم 
کامل صورت بگیرد. ضمن این که اگر شهرداری اقدامی 
در حوزه رودخانه ها انجام می دهد، حتما باید با نظارت 

و اخذ مجوز از آب منطقه ای باشد. 

آینده رودخانه های همدان
اما معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان 
درباره اتفاقی که در آینده و همزمــان با اجرای طرح 

جامع بــرای رودخانه های همــدان می افتد، توضیح 
می دهد: ای کاش رودخانه هایی که از شــهر همدان 
عبور می کنند را نمی پوشاندیم، زیرا هم به زیبایی شهر 
کمک می کرد و هم در تعادل کیفیت هوای شــهر هم 
موثر بود. اما موضوع فاضالب های شهری و روستایی، 
موضوع کالن کشوری است که حل نشده باقی مانده و 
دولت نتوانسته به صورت کامل این مسئله را حل کند.

سید عادل عربی می افزاید: ما دو ماده قانون مستقیم 
در این رابطه داریم؛ یکی تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع 
عادالنه آب، که گفته »حریم منابع آبی اعم از رودخانه 
به عهده وزارت نیرو اســت و در صــورت تجاوز به این 

حریم این دستگاه باید برخورد کند«. و ماده 46 قانون 
توزیع عادالنه آب، که گفته »مقابله و برخورد با آلودگی  
آب ها با سازمان حفاظت از محیط زیست است«. همین 
ماده 46 یــک آئین نامه دارد. ضمــن این که ما قانون 
تاسیس شرکت آب و فاضالب را هم داریم، که گفته »هر 
واحدی که آب می گیرد بایــد فاضالبش را هم تحویل 
شرکت آبفا دهد«. که این بخش قانون به صورت کامل 
اجرا نمی شود. واقعیت این است که شبکه فاضالب شهر 
همدان کامل نیست و این یک موضوع کشوری است. ما 
هم جزئی از این بدنه هستیم. قدم هایی برداشته شده، 
اما بسیار کوچک. بخشــی از کار را دولت در روستاها 
شروع کرده و در شــهر همدان هم کار اصلی، تکمیل 

شبکه آب و فاضالب است.

تاسیسات سنتی
مدیر عامل شــرکت آبفــای همدان با بیــان این که 
تاسیســات فاضالب در همدان بیشــتر سنتی است، 
می گویــد:  فاضالب و پســابی کــه وارد تصفیه خانه 
می شود، نزدیک به 800 لیتر بر ثانیه است، در صورتی 
که این رقم باید 1200 لیتر بر ثانیه باشــد. دلیل این 
اختالف کنتورهای سنتی هســتند که باید به شبکه 
اصلی وصل باشند و پساب آن ها به تصفیه خانه منتقل 
شود. این همان بخش 46 درصدی است که هنوز روی 
آن کار نشده است. فقط 54 درصد فاضالب استان به 

شبکه فاضالب سراسری متصل است.
می پرســم در چه بازه زمانی این شــبکه به عدد 100 
درصد نزدیک می شود که ســید هادی حسینی بیدار 
پاســخ می دهد: این امر به اعتبارات ربط دارد و حتي 
اگر اعتبارات خوبی به دست ما برسد ساماندهی شبکه 

فاضالب کار خیلی سختی است.

پوشاندن رودخانه ها؛ دولت یا شهرداری؟
اما محمدرضا فیضی منش ، مدیر شهرداری منطقه سه 
هم با دفاع از طرح پوشاندن رودخانه ها در مورد وضعیت 
نامناسب برخی از آنها مانند رودخانه پایین تپه امام گل 
توضیح می دهــد: اصال پوشــاندن رودخانه ها وظیفه 
شهرداری نیست بلکه دولت باید برای آن هزینه کند اما 
اکبر کاووسی امید، عضو شورای شهر همدان می گوید: 
در شورا برای پوشاندن این رودخانه ها ردیف اعتباری 
تعریف شده اســت. حاال معلوم نیست اگر ساماندهی 
رودخانه ها بر عهده دولت است چرا شورا از جیب مردم 
برای آن هزینه می کند و اگر وظیفه شهرداری است چرا 

رودخانه های همدان به این وضع افتاده اند؟

مریم جعفری
خبرنگار

 جریان فاضالب
 در رودخانه های همدان

فاطمه کاظمی
خبرنگار

سیستان و بلوچستان رتبه هفتم تصدی 
پست مدیریتی زنان کشــور را در اختیار 
دارد. به گزارش همشــهری، چند سالی 
اســت که بهره گیــری از ظرفیت و توانایــی بانوان در 
مدیریت خرد و کالن مورد توجه دستگاه اجرایی کشور 
قرار گرفته و دستوری در این زمینه صادر شده است. بر 
این اساس سیستان و بلوچســتان موضوع را در راس و 
سرفصل برنامه های خود قرار داده و اکنون از استان های 
پیشتاز کشور در زمینه بهره گیری از زنان توانمند استان 

برای تصدی امور است.
سیستان و بلوچستان یکی از محروم ترین استان های 
کشــور اســت و در اغلب رتبــه بندی های توســعه 
یافتگی، جایــگاه پایینی دارد. با این وجود سیســتان 
و بلوچســتان در یکی از جدول های توســعه یافتگی، 
جایگاه چشــمگیری دارد که این مساله نشان می دهد 
اگر از همه ظرفیت های بالقوه استان به درستی استفاده 
شود می توان آینده روشن با چشم انداز وسیعی را برای 
آن متصور شــد. این جایگاه مربوط به ســپردن امور 
اجرایی استان به مدیران زن است که اکنون سیستان 
و بلوچستان را در رتبه هفتم کشوری داده و مساله ای 

بسیار حائز اهمیت و قابل توجه است.

به کارگیری مدیران زن
براساس آمار سرشماری ســال 95 تعداد بانوان استان 
سیستان وبلوچستان درصدی کمتر از جمعیت مردان  
استان است. این تفاوت هم در جمعیت روستایی و هم 

در جمعیت شهری مشهود است.
سیستان و بلوچستان بر اســاس آخرین آمارها با 67 
درصد جمعیت زیر 30 ســال جوان تریــن و 3 درصد 
جمعیت باالی 65 سال کمترین سهم سالمندی را در 

کشور دارد.
بر اساس سرشــماری نفوس و مســکن، جمعیت این 
استان با 19 شهرستان به 2 میلیون و 775 هزار و 14 
نفر شامل 704 هزار و 888 خانوار رسید که یک میلیون 
و 401 هزار و 931 نفر از این تعداد مرد و یک میلیون و 

373 هزار و 83 نفر زن هستند.
بر اســاس این سرشــماری یک میلیون و 345 هزار و 
642 نفر از مجموع آمار سرشماری استان شامل 685 
هزار و 163 نفر مرد و 660 هزار و 479 نفر زن در نقاط 
شهری سیستان و بلوچستان سکونت دارند. همچنین 
جمعیت  روستایی استان هم  یک میلیون 427 هزار و 
332 نفر است که 715 هزار 618 نفر را مردان و 711 
هزار وو 714 نفر را زنان تشــکیل می دهند. این آمار و 
همچنین میزان محرومیت استان در همه سطوح نشان 
از آن دارد که بانوان اســتان فرصت کمتری برای بروز 
توانمندی های خود در عرصه های اجتماعی و مدیریتی 
دارند. در حالی  که بهره گیری از توانمندی های بانوان 
هنوز در کل کشور نهادینه نشــده چه برسد به اینکه 
استان محرومی مانند سیستان و بلوچستان بخواهد در 

این زمینه به شاخص های مطلوب دست یابد.
اما جدول آمار بهره گیری از زنان توانمند برای تصدی 

پست مدیریتی کشور نشــان از آن دارد که سیستان و 
بلوچستان سد بزرگی را پشت سر گذاشته و اکنون به 

جایگاه مهمی دست پیدا کرده است.

آمار رشد مدیریت زنان در استان
مدیرکل امــور بانوان  و خانواده اســتان سیســتان و 
بلوچستان در گفت و گو با همشهری اظهار کرد: نزدیک 
به 4 سال است که براساس دســتورالعمل قوه مجریه، 
موضوع ســپردن پست های مدیریتی اســتان به زنان 
توانمند در دستور قرار گرفته است که در این زمینه به 
شرایط مطلوبی دســت پیدا کردیم. اگر بخواهیم همه 
شاخص ها را بر اساس محرومیت استان در نظر بگیریم، 
درصد رشد استان در این زمینه افزون تر از آن است که 

جدول های آمار نشان می دهد.
زهرا ابراهیمی بیان کرد: در سطح استانداری های کل 
کشور، فقط 17 زن پست معاون را دارند که نکته قابل 
توجه در این باره سهم استان از این 17 نفر است. زیرا 
سیستان بلوچستان تنها استان کشور است که 2 زن، 
متصدی پست معاونت استانداری هستند و این مساله 

موفقیت چشمگیری را برای استان نشان می دهد.
وی ادامه داد: براساس نمودارهای آماری، اکنون از بین 
3 رده مدیران عالی، میانی و پایه؛ 3/8 درصد مدیریت 
عالی اســتان در اختیار مدیران زن است. همچنین در 
بخش مدیران میانــی این عدد بــه 50/3 و در بخش 
مدیران پایه به 49/9 می رســد. این درحالی است که 
اکنون یک فرماندار و 5 بخشدار زن هم مدیریت اجرایی 

برخی از نقاط استان را برعهده دارند.

افزایش رضایت مندی شهروندان و ارباب رجوع
مدیرکل امــور بانوان  و خانواده اســتان سیســتان و 
بلوچستان اظهار کرد: رسیدگی به امور اجرایی و پیش 
بردن کارها از وظایف همه مدیران اســتان چه مرد و 

چه زن است، اما برخی مســائل ذاتی است و برهمین 
اســاس ظرفیت و حوصله بانوان در مواجهــه با ارباب 
رجوع براساس همان ظرفیت های ذاتی که مطرح شد 
بسیار بیشتر است. همین مســاله سبب شده تا اکنون 
شاهد رضایتمندی بیشتر شهروندان و ارباب رجوع در 

پیگیری امور اداری و دیگر مسائل باشیم.

تعامل خوب مدیران زن با رسانه ها
یک فعال رسانه ای در اســتان سیستان بلوچستان در 
گفت و گو با همشهری درباره ظرفیت باال و توانمندی 
مدیــران زن اســتان اظهار کــرد: از زمــان جدی تر 
شدن سپردن امور اســتان به مدیران زن، شاهد رشد 
چشمگیرتری در توسعه و بهبود شرایط استان هستیم. 
به نظر بنده زنان در قانونمندی و اجرای آن به صورت 
ذاتی توان بیشتری دارند زیرا پشتکار و حوصله بیشتری 
دارند و امور را بهتر جلو می برند. به عنوان نمونه رشــد 
چشمگیر معاونت اقتصادی استان، مرهون تالش های 
بی وقفه مدیریت آن است که نتایج آن از اکنون مشهود 

است و در آینده نتایج بهتری نیز خواهیم دید.
محمد شکوهی فر گفت: مهم ترین مساله در بهره گیری 
از مدیــران، قبــل از موضــوع زن یا مرد بــودن آنها 
شایسته ساالری است. در انتخاب مدیران زن هم باید 
شایسته ساالری مدنظر باشد. زیرا هرجا که انتصابات 
براساس شایسته ساالری بوده رشد چشمگیری را شاهد 
بوده ایم. به همین دلیل انتظار می رود در انتخاب مدیران 

زن فقط به پر کردن آمار بسنده نکنیم.
وی درباره به کار گیری مدیران زن در روابط عمومی های 
ادارات کل و ســایر نهادهای اســتان نیز افزود: وجود 
مدیران زن در این پست باعث شــده تا تعامل رسانه با 
نهادها بیشتر شود. از ویژگی های مهم این مدیران ارائه 
اطالعات دقیق و به موقع به اصحاب رسانه است که این 
مساله روند کار هم صنفی های ما را سریع تر کرده است.

مدیریت موفق زنان در سیستان و بلوچستان تنش آبی در 170روستای کهگیلویه و بویراحمد 
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سال1330 نخستین عملیات اکتشاف نفت و گاز در دشت 
گرگان آغاز و پرونده اش با شکست مواجه شد. 79سال بعد و 
پس از یک دهه مطالعه دوباره بر این موضوع، مساله حفاری 
به عنوان یک مصوبه از سر گرفته و با ورود یک دستگاه حفار 
در نیمه نخســت فروردین 1400 عملیات اجرایی اکتشاف 
شروع شد. ســال ها کارشناسان و مســئوالن گلستان یکی 
از اصلی ترین دالیل توســعه آرام و اندک این استان را نبود 
صنایع مادر و بزرگ عنوان کرده اند و حاال با امکان کشــف 
نفت یا گاز، دریچه ای به ســوی صنایع بزرگ و آنچه اقتصاد 
کشــور بر آن تکیه می کند، باز شده اســت؛ دریچه ای که 
آینده اش 7 ماه دیگر روشن می شــود. مطابق آنچه در زمان 
شــروع حفاری دســتگاه حفاری فتح 33 در منطقه ســقر 
تپه )منطقه مورد مطالعه نفت گلســتان( از ســوی دولت 
اعالم شــد، حفر چاه هیرکان  یک از سوی سازمان مدیریت 
اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران و طرح اکتشافی دشت 
خزر - جنوب گرگان بر اساس مصوبه سال1396 آغاز شده 
است. استاندار گلســتان هدف از این اکتشاف را کشف نفت 
یا گاز اعالم کرده، اما معتقد اســت آنچه بیشترین اهمیت 
را دارد، ارائه محصول نهایی و پاالیش شده نفتی از گلستان 
است. »هادی حق شناس« در این باره می گوید: این موضوع 
با در نظر گرفتن طرح پتروشیمی اســتان می تواند به رشد 
صنعت گلســتان کمک بهینه کند.وی درباره جزئیات این 
حفاری که  حدود 3 ماه از آغــاز آن می گذرد، می گوید: چاه 
هیرکان یک به عمق 3هزار متر و طی زمان حدود 9 تا 10ماه 

حفر خواهد شد. یعنی حدودا 7 ماه تا زمان پایان حفاری زمان 
داریم. مجموع اعتبار این حفــاری 45میلیارد تومان اعتبار 
ملی و 15میلیون یورو اعتبار فاینانســی است.حق شــناس 
همچنین درباره اهمیت این حفاری در توسعه استان توضیح 
می دهد: در صورت کشف قطعی نفت یا گاز ما به ثروت مولدی 
دست پیدا خواهیم کرد که می توانیم از آن ثروت تولید کنیم. 
ثروتی که به ویژه در مناطق کمتر توســعه یافته استان موثر 
خواهد بود. اســتاندار گلســتان با تأکید بر اینکه راه اندازی 
صنعت پتروشــیمی و صنایع وابســته در اســتان، گردش 
مالی باال و اشتغال آفرینی گسترده ای خواهد داشت، اظهار 
می کند: در صورت دســتیابی به موفقیت، ثروت ایجاد شده 
در محرومیت زدایی از مناطقی که اتفاقا در محل حفاری قرار 
دارند، مؤثر خواهد بود. این هنر دولت است که منبع ثروت را 
به درستی توزیع کند و از ان به نفع توسعه زیر ساخت ها بهره 
گیرد.وی در پاسخ به چرایی حفر دوازدهمین چاه اکتشافی 
گلستان با وجود اینکه طی بیش از 70سال گذشته 11 چاه 
بدون منبع نفتی حفاری شده بودند، می گوید: در چاه های 
پیشین، موفقیت و دستیابی به منابعی نداشتیم اما در مورد 
منطقه و چاه جدید، بر اساس مطالعات ژئوفیزیکی انجام شده 
به احتمال زیاد به منابع نفت یا گاز دست پیدا می کنیم. البته 
این نکته را هم باید در نظر بگیریم که توســعه بدون هزینه 
امکان پذیر نیســت. بحث درباره استفاده از منابع فسیلی در 
سراسر جهان، موافقان و مخالفان خودش را دارد، با این همه 

این منبعی نیست که بتوانیم نسبت به آن بی توجه باشیم.

اما هرجا که پای نفت به میان می آید نگرانی های محیط زیستی هم 
در کنارش مطرح خواهد شد. یک کارشناس محیط زیست در این باره 
می گوید: گلستان یکی از استان هایی است که طی سال های گذشته 
همواره تحت فشارهای محیط زیستی قرار داشته. در حقیقت هر گام 
توسعه آن با مخاطرات محیط زیستی همراه بوده است. با این همه، 
این بار این اقبال را داریم که حفاری نفت نه در محدوده دریا بلکه در 
محدوه اراضی استان و در منطقه ای که دارای حساسیت های محیط 
زیستی کمتری اســت، اتفاق می افتد. »علیرضا سیدرضایی« ادامه 
می دهد: آنچه می تواند بیشترین نگرانی را برای ما ایجاد کند این است 
که پس از کشــف نفت و راه اندازی شرکت ها و خطوط انتقال، ایجاد 
مراکز نگهداری، شرکت های پتروشیمی و مانند آن، چه اتفاقی خواهد 
افتاد. اینها بیش از خود کشف نفت ممکن است منابع آبی و خاکی ما 
را آلوده کند. بنابراین استقرار صنایع حاصل از کشف نفت در استان 
در هنگام راه اندازی باید با استانداردهای شدیدی همراه باشد. با این 
همه این فقط آینده محیط زیستی نیست که ممکن است برخی از 
شهروندان را نگران کند. گرچه حضور میدانی همشهری در منطقه 
و روستاهای اطراف منطقه حفاری نشان داد شهروندان گلستانی به 
آینده اقتصادی پس از نفت امیدوارند، اما وضعیت استان های جنوبی 
کشور به ویژه خوزستان به عنوان گنجینه نفتی کشور این سوال را 
به ذهن متبادر می کند که توسعه اقتصاد و فعالیت نفتی تغییر قابل 
توجهی در زیست جامعه محلی استان و همسایگان چاه نفتی جدید 

ایجاد می کند یا خیر؟

رئیس عملیات حفاری هیرکان یک هم جزئیات بیشتری از 
این حفاری عنوان و اظهار می کند: بر اساس مطالعات وجود 
الیه های هیدروکربوری شــامل نفت یا گاز محتمل است. 
حدود یک سوم کار انجام شده است و طی ماه های آینده 
شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.»امین براتی« عمق نهایی 
حفاری را 3هزار متر عنوان می کند و می افزاید: این عمق 
نهایی در مطالعات اکتشــافی معین شده است. در صورت 
کشف نفت و گاز، کار فتح33 تمام شده و محوطه برای حفر 
چاه های توسعه ای و تعیین محدوده ذخیره زیرزمینی آماده 
می شود. وســعت و حجم منبع زیر زمینی است که معین 
می کند آیا استحصال محصول مقرون به صرفه خواهد بود یا 
خیر؟ از سوی دیگر پس از این مرحله نیز معین می شود که 
آیا این منطقه یک میدان مشترک یا فقط متعلق به ایران 
است؟او همچنین درباره پایان کار دستگاه حفاری فتح 33 
بیان می کند: زمانبندی انجام شده تا 10 ماه است و بنابراین 
براساس برنامه ریزی پایان این عملیات حفاری 7ماه دیگر 
خواهد بود. اما احتمال پایان عملیات زودتر از این زمان هم 
هست. در هر صورت، پس از پایان حفاری فتح 33 دوباره، 
قطعه بندی و چاه پلمب شده به مدیریت اکتشاف تحویل 
داده می شود. او همچنین تاکید می کند که حجم و وسعت 

منابع مشخص نیست. 

در جستجوی نفت 
در سال های اخیر، ۱۹ میدان جدید نفتی شامل ۴۸ افق مخزنی جدید همچون نام آوران و یلدا و میادین گازی پازن و ارم کشف شد که 
حجم نفت خام قابل استحصال این کشفیات ۳ میلیارد و ۳۰۳ میلیون بشکه و حجم گاز خشک قابل استحصال ۷۲ هزارو ۸۷۴ میلیارد 
فوت مکعب تخمین زده می شود. در ماه های اخیر اما عملیات اکتشاف نفت و گاز ابعاد جدیدی پیدا کرده است و سر از ۲ استانی درآورده که پیش از این در زمره استان های 
نفت خیز نبوده اند؛ گلستان و اردبیل. حفاری ها در حال انجام است و در اردبیل میزان ذخیره احتمالی تخمین زده شده، اما در گلستان هنوز حدس و گمان ها ادامه دارد.
در روزهای اخیر البته مقامات شرکت نفت خزر از شواهد قوی برای کشف ذخایر عظیم نفت وگاز در شمال کشور خبر دادند که با میدان پارس جنوبی برابری می کند. 
»سیدعماد حسینی« رئیس هیات مدیره شــرکت نفت خزر از نتایج امیدآفرین حفاری ها حاکی از کشــف ذخایر قابل توجه گازی و نفتی در دشت گرگان، رودسر، 
رامسر و چالوس خبر داده و گفته اســت احتماال منابع گازی چالوس معادل یک چهارم ذخیره میدان عظیم پارس جنوبی اســت که به تنهایی می تواند ۲۰ درصد 
انرژی اروپا را تامین و عسلویه دوم را در شمال کشور ایجاد کند. همچنین به گفته وی، ذخایر نفتی این منطقه با هر یک از میادین نفتی بزرگ جنوب برابری می کند.

ستاره حجتی-پوپک قاسمی
خبرنگار

اکتشاف نفت در مغان به بیش از نیم قرن پیش بر می گردد؛ زمانی که یک 
شرکت فرانسوی با بررسی 37طاقدیس  در منطقه مغان 17مورد را قابل 
بهره برداری عنوان کرد. با این حال مجوز اکتشاف نفت مغان در سال 13۸7 
از سوی وزارت نفت صادر و عملیات اجرایی آن آغاز شد.منطقه نفت خیز 
دشت مغان یکی از حوضه های شناخته شده هیدروکربوری در ایران است 
که 6/5 کیلومتر مربع وسعت و بیش از ۸ کیلومتر ضخامت رسوبات دارد و 

غنی از طبقات شیلی- رسی است.

در ماه گذشته شــرکت ملی حفاری ایران از جابه جایی دستگاه حفاری 
سنگین خشکی 54 فتح از اهواز به سمت موقعیت چاه اکتشافی آورتاداغ 
در منطقه پارس آباد مغان استان اردبیل خبر داد.چاه اکتشافی آورتاداغ از 
جمله 6 چاهی است که مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران انجام آن 
را به شرکت ملی حفاری ایران محول کرده و برای حفر آن دستگاه حفاری 
54 فتح با توان ۲000 اسب بخار و امکان حفر چاه های نفت و گاز تا عمق 6 

هزار متر به کارگرفته می شود.

از آنجایی که هر پروژه ای نیاز به پیوســت زیست محیطی دارد، فعاالن محیط زیســت نگران آلودگی ها و خسارت های 
زیست محیطی پروژه حفاری نفت مغان هستند.فرماندار بیله سوار مغان در این زمینه می گوید: پروژه حفاری نفت مغان 
پیوست زیست محیطی دارد و جنبه های حفظ محیط زیســت در این پروژه بررسی شــده تا توسعه اقتصادی، تخریب 
زیست محیطی برای دشت مغان که نماد کشاورزی و زیبایی در کشور است، نداشته باشد.حسن قبادی می افزاید: نفت به 
عنوان یکی از کاالی اساسی و ضروری در دنیای امروزی می تواند چرخ اقتصاد نه تنها دشت مغان بلکه کل استان اردبیل را 
به چرخش درآورد.با وجود ذوق و شوق مسئوالن برای حفاری نفت مغان، کارشناسان در استان معتقد هستند بهره برداری 
از ظرفیت های این استان نیازمند برنامه جامع است، زیرا هنوز ظرفیت مرزی، کشاورزی و گردشگری استان اردبیل به دلیل 
نبود برنامه جامع به درستی بهره برداری نشده است و نمی توان امید بست حفاری نفت به یک باره تحولی عمیق ایجاد کند. 

نماینده بیله سوار، پارس آباد و اصالندوز در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نفت مغان برای کل منطقه شمال غرب اهمیت دارد، می گوید: میدان 
نفتی عالوه بر اشتغال زایی در منطقه می تواند نفت پاالیشگاه تبریز را تأمین کند و دیگر نیازی به انتقال نفت از جنوب به شمال کشور نیست.عباس 
جهانگیرزاده معتقد است توسعه صنایع جانبی مانند پاالیشگاه های خصوصی در استان اردبیل، اشتغال غیرمستقیم، راه اندازی صنایع پتروشیمی و سایر 
تاسیسات و فرآورده های نفتی می تواند تحولی در اقتصاد استان اردبیل باشد.وی با بیان اینکه نفت مغان از استخراج تا عرضه به پاالیشگاه برای بیش از 
هزار نفر اشتغال زایی می کند، می افزاید: شروع عملیات حفاری و اکتشاف نفت در مغان، نقطه عطفی در شکوفایی و توسعه منطقه و استان است و مغان 
تبدیل به یکی از قطب های نفتی ایران خواهد شد.این نماینده مجلس با اشاره به جنبه های استراتژیک این چاه نفتی در منطقه شمال غرب کشور در 
مرز جمهوری آذربایجان اظهار می کند: مغان همچنین با قابلیت های بی شمار و نعمت های خدادای و مردم مرزدار خود نقشی موثر در تولید و اقتصاد 
کشور رقم خواهد زد و بی شک تحولی عظیم در اشتغال و درآمد استان و منطقه به وجود می آید.جهانگیرزاده از فراهم شدن زیرساخت های جاده، برق 
و گاز برای طرح پروژه استخراج، اکتشاف مغان خبر می دهد و می افزاید: معارض موجود این پروژه رفع شده است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

به گفته اهالی مغان، سال های سال است که از برخی نقاط شهرستان بیله سوار مانند »قیردرسی« نفت خام جاری می شود و اکنون 
مدیر اکتشافات شــرکت ملی نفت عنوان می کند که مغان در منطقه قیرلو دارای ۲ بلوک نفتی با ذخایر بیش از 4میلیارد بشکه 
نفت است.یکی از اهالی مغان در این باره می گوید: با اینکه وجود نفت در مغان کامال واضح است و مسئوالن درباره ذخایر نفتی این 
منطقه به یقین رسیده اند، اما تا کنون بهره برداری نفتی از این منطقه انجام نشده است در حالی که نه تنها مغان و اردبیل بلکه منطقه 
شمال غرب به این نفت نیاز دارد.»علی فتح اهلل پور« می افزاید: با بهره برداری از میدان نفتی مغان عالوه بر اشتغال زایی برای جوانان 
منطقه، صنایع جانبی در استان پا می گیرد و گامی به سوی توسعه خواهد بود.»علی محمد عیسی زاده« از اساتید دانشگاه در استان 
اردبیل هم اظهار می کند: شروع حفاری نفت و استخراج آن به تنهایی نمی تواند موجب توسعه اقتصادی منطقه شود و برخالف آنچه 
مردم تصور می کنند پول نفت مغان در صورت نبود برنامه ریزی اصولی به سفره های مردم منطقه سرازیر نمی شود. همان طور که 

در مناطق نفت خیز کشور شاهد محرومیت های عمیقی هستیم.

پيوست زيست محيطیآغاز عمليات حفاری نفتطالی کثيف در دشت زرخيز مغان

ذخيره 4ميليارد بشکه ایتاثير نفت در اقتصاد مغان

7 ماه تا پايان عملياتنگرانی های محيط زيستیدوازدهمين چاه در گلستان

عكس: شانا
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    بندر امام خمینی )ره( شهرستان شود
بندر امام خمینی )ره( با 2 منطقه ویژه اقتصادی ظرفیت های بســیار خوبی دارد. اما این 
شهر 100هزار نفری زیرمجموعه ماهشهر است. به نظر می رسد اگر این شهر به شهرستان 
تبدیل شود بخشی از مشکالت آن رفع خواهد شد. این درخواست اهالی شهر است و بارها 
موضوع را از نمایندگان مجلس شورای اســالمی یا مسئوالن استان پیگیری کردیم،  اما به 

نتیجه نرسیده ایم. 
یک شهروند از خوزستان 

  ترافیک زنجان 
شهر زنجان سال هاست با مشکل ترافیک دست وپنجه نرم می کند. درخواست های متعدد 
شهروندان از شورای شهر و شهرداری به نتیجه نرســید. امیدواریم حداقل شورای جدید 

فکری برای حل این مشکل بکنند. 
درویش از زنجان 

  فعالیت دالالن زمین در بندرلنگه  
قیمت زمین و خانه در بندر لنگه نجومی شده اســت. این مشکل بیشتر از هر چیز نتیجه 
فعالیت دالالن زمین در بندرلنگه است که هیچ مسئولی به این موضوع رسیدگی نمی کند. 

تکلیف ما اهالی بومی چیست که نمی توانیم حتی یک خانه کوچک بخریم؟
صیادی از هرمزگان 

  نگهداری از تخم مرغ خارج از یخچال
در برخی فروشــگاه ها تخم مرغ در محیط بیرون از یخچــال و در دمای محیط نگهداری 
می شود. به دلیل آغاز فصل گرما احتمال فاســد شدن تخم مرغ ها وجود دارد. کارشناسان 
بهداشت محیط و متخصصان تغذیه می گویند که تخم مرغ در بیرون از یخچال کمتر از 2 روز 
سالم باقی می ماند، اما در مراکز فروشگاهی تخم مرغ به صورت فله ای در نور آفتاب و بدون 

یخچال چند روز در محیط باز نگهداری می شود.
یک شهروند از مرکزی 

  خاموشی فضای سبز بزرگراه شهید سلیمانی 
فضای سبز بزرگراه شهید سلیمانی شهر جدید صدرا در استان فارس روشنایی کافی ندارد و 

تیرهای چراغ برق برای آن تعبیه نشده است. لطفا به این موضوع رسیدگی شود. 
رضوی از فارس 

  رودخانه بی پل لبد
مردم در روستای لبد استان چهارمحال و بختیاری برای عبور و مرور مشکل دارند. یک پل 

روی رودخانه این روستا وجود ندارد. لطفا به موضوع رسیدگی شود. 
یک شهروند از چهارمحال وبختیاری

  بالتكلیفی مسكن مهر روماک هشتگرد
پس از گذشت بیش از 10 سال هنوز اعضای تعاونی های 25 و 30 مسکن مهر روماک منزل 
مسکونی خود را دریافت نکرده اند. از ســوی دیگر، در مسکن مهر شهر جدید هشتگرد به 
دلیل تخلفات پیمانکار و حدود 300 شــکایت در دادگاه علیــه وی کار به پیمانکار جدید 
تحویل داده شد که گویا از شرکای همین پیمانکار اســت. شرکت عمران شهر جدید هم 

پاسخگوی مردم نیست. 
یک شهروند از البرز

صدای همشهری

 چهارشنبه 2 تير 1400 
شماره 8251 

   خواب سنگین پروژه کتابخانه مرکزی زنجان
این پروژه بعد از 12 سال کمتر از 30 درصد پیشرفت داشته است

توسعه متوازن نیازمند توسعه 
فرهنگی اســت و صاحبنظران 
معتقدند اساســی ترین گام در 
توســعه فرهنگی هر جامعه افزایش ســرانه 

مطالعه با تامین زیرساخت های الزم است.
کتابخانه مرکزی در کنار کتابخانه های عمومی 
را می توان مهم ترین زیرســاخت برای ترویج 
فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و توسعه دانش 
فردی و اجتماعی دانســت اما استان زنجان 
تا کنون کتابخانه مرکزی که بتواند نیازهای 
عالقمندان به مطالعه و پژوهــش را برآورده 

کند نداشته است.
پــروژه کتابخانه مرکزی زنجان از ســال 88 
آغاز شده است اما تا کنون فقط اسکلت های 
آهنی این پروژه را شاهد هستیم و در طول این 
سال ها پیشرفت محسوس و امیدوارکننده ای 
نداشــته اســت.این کتابخانه در زمینی به 
مساحت 10 هزار و 5۷2 مترمربع، با 18 هزار 
و 550 مترمربع زیربنا در شش طبقه احداث 

می شود.

دغدغه شهروندان
فاطمه امینی دانشــجوی زنجانی در این باره 
به خبرنگار همشــهری می گویــد: هر چند 
مطالعه نیاز اساسی و روزانه همه شهروندان 
است اما دانشجویان برای پژوهش های خود 
نیازمند منابعی هســتند که خرید این منابع 
هزینه زیادی به دانشجویان تحمیل می کند و 
اگر کتابخانه مجهز با امکانات روز در این شهر 
راه اندازی شود بسیاری از مشکالت پژوهشی 

دانشجویان حل می شود.
نوید کالنتری دیگر شــهروند زنجانی عنوان 

می کند: فضا و منابع کتابخانه های عمومی شهر 
زنجان برای مطالعه به روز و جذاب نیست و در 
حالی که مشتاقان مطالعه زیادی را سراغ دارم 
اما به دلیل نبود زیرساخت ها و امکانات رابطه 
بین مردم و کتاب روز به روز سردتر شده است.

نیاز به پیگیری جدی
امیرعلی نیک بخش مدیرکل کتابخانه های 
عمومی استان زنجان به همکاری مسئوالن 
برای تکمیــل این پــروژه تاکیــد می کند 
و می افزایــد: بایــد پیگیــری جــدی برای 
حل مشــکالت بودجه ای پروژه هــای نهاد 

کتابخانه های عمومی کشور انجام شود.
وی با اشــاره به جلســاتی که با نمایندگان 
مجلس برگزار شــده اســت ابراز امیدواری 
می کند با پیگیری های نمایندگان مشــکل 
اعتبار پروژه کتابخانه مرکزی زنجان که 12 
سال از شروع عملیات آن می گذرد حل شده و 

تکمیل آن تسریع شود.
نیک بخش درباره میزان پیشــرفت فیزیکی 
پروژه عنوان می کند: این پروژه در حال حاضر 
کمتر از 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد اما 
با حمایت و تامین اعتبــار می توان در آینده 
نزدیک این پروژه را در اختیــار عالقمندان 
به کتاب قرار داد.این مسئول اظهار می کند: 
میزان اعتبار هزینه شــده بــرای این پروژه 
حدود 4 میلیارد تومان و برای تکمیل آن به 
بیش از 50 میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت 
که تامین نشدن اعتبار یا تزریق قطره چکانی 
باعث توقف اجرای پروژه در طول ســال های 
گذشته شده است.وی در مورد امکان واگذاری 
پروژه به بخش خصوصی می گوید: واگذاری 
این پروژه به بخش خصوصــی در برنامه بود 
اما با وجود اینکه فراخوان زده شده استقبالی 

صورت نگرفت.

حذف کتاب از سبد خانواده ها
نیک بخش با بیان اینکه در حال حاضر ۹۷ 
باب کتابخانه عمومی در استان فعال است 
عنوان می کند: هر چند این تعداد کتابخانه 
و فضای مطالعه ایده آل نیست و کمبودها 
احساس می شود اما ســعی کرده ایم فضا 
را طوری برای عالقمندان به مطالعه مهیا 

کنیم تا کمبودها کمتر احساس شود.
وی با اشــاره به اینکــه در حــال حاضر 
8/5درصــد از جمعیــت اســتان عضــو 
کتابخانه های عمومی هســتند، می گوید: 
این جمعیت بیش از 80 هزار نفر را شامل 
می شود و امیدواریم با تامین زیرساخت های 
الزم تعداد اعضا به میزان قابل قبول برسد.
نیک بخــش با اشــاره به تاثیــر وضعیت 
اقتصادی در سبد فرهنگی خانواده ها عنوان 
می کند: در ســال های اخیر شاهد کاهش 
اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی استان 
بوده ایم که متاثر از روند گرانی ها اســت و 
مردم که در تامین معیشت و تامین نیازهای 
اولیه دغدغه دارند کتاب را از ســبد خرید 

خانواده حذف کرده اند.

مطالبه بحق شهروندان
اســتاندار زنجان تکمیل پــروژه کتابخانه 
مرکزی را جزو مطالبات به حق شهروندان 
زنجانی عنوان می کنــد و می افزاید:  برای 
تکمیل کتابخانه مرکزی زنجان الزم است با 
بررسی همه جوانب یک طرح قابل انجام و 

مطابق با واقعیت ها تدوین شود.
فتح اهلل حقیقی با بیان اینکه جز نیم درصد 
درآمد شهرداری ها، اعتبارات دیگری برای 
کتابخانه های عمومی استان محقق نشده 
است، می گوید: باید برای وصول اعتبارات 

کتابخانه های عمومی استان تالش شود.

آنیا پورمجید
خبرنگار
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تالش ها بر این است که بعد از رشت کرمانشاه 
دومین شــهر خالق خوراک کشــور شود. از 
یکسال پیش شــهرداری و میراث فرهنگی 
کرمانشاه دست به دســت هم داده اند تا مقدمات کار برای 
قرارگیری نام کرمانشاه در لیست شهرهای خالق یونسکو را 
فراهم کنند. پرونده کرمانشاه به عنوان شهر خالق خوراک 
به یونسکو ارسال شده و قرار است طی یکی دوماه آینده نتایج 
این پرونده از سوی یونسکو اعالم شود. امیدواری برای پیوند 

کرمانشاه به عنوان شهر خالق خوراک به یونسکو باالست.
در کرمانشــاه اما در کنار آثار منحصر به فرد تاریخی چون 
بیستون و طاق بستان، تنوع آب و هوایی، قومیت ها ، تنوع 
غذاهای سنتی و محلی  این شــهر و استان نیز قابل توجه 
است. رژیم غذایی مردم کرمانشاه پر از غذاها و شیرینی های 
سنتی اســت که با وجود گذشــت قرن ها همچنان تهیه 
می شوند و محبوب هســتند.  حضور ایل ها و قومیت های 
مختلف باعث تنوع غذایی برای این استان شده است. بیش 
از حدود 80 نوع غذا و خوراک، 11 نوع نان، 20 نوع شیرینی 
و میان  وعده های مختص در استان تهیه و پخت می شود که 

ظرفیت باالیی در این زمینه محسوب می شود.
از غذاهای ســنتی و بومی این استان می توان به خورشت 
خالل بادام، کوفته کرمانشاهی، کوفته ریزه، هلوکباب، دنده 
کباب، پاغازه، ترخینه، دست پیچ، چنگال، پتله، کالنه، دوینه 
و... اشاره کرد . بژی، نان برنجی، نان خرمایی، کاک و.... نیز 
از جمله شیرینی های کرمانشاه است  که طرفداران خاص و 

ویژه خود را در کشور دارد.
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
کرمانشاه در گفت و گو با همشــهری صنعت گردشگری 
را اصلی ترین راهکار توســعه اســتان کرمانشاه می داند و 
می گوید: در برنامه های محور توســعه اســتان، آزمون و 
خطاهای بسیاری تاکنون صورت گرفته است. کشاورزی، 
مرز و ... طی این ســال ها به عنوان ظرفیت و محور توسعه 
کرمانشــاه قرار گرفته اند اما به دلیل مشکالت ساختاری 
تاکنون نتیجه مطلوبی از این برنامه ریزی ها حاصل نشده 

است. 
مهدی عبدالمالکی معتقد است تاثیر گردشگری در توسعه 

استان به مراتب بیشتر از دیگر محورهایی است که کرمانشاه 
آن را بارها تجربه کرده اســت. ظرفیت های گردشگری و 
توسعه آن می تواند اقتصاد مردم را متحول کند. توسعه با 
گردشگری موضوعی است که دنیا آن را پذیرفته است و ما 
نیز باید با توجه به ظرفیت های خوب تاریخی،  طبیعی و... 

به سمت و سوی آن گام برداریم.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه پیوســتن شهرهای کشور 
به عنوان شــهر خالق به یونســکو از اصلی ترین وظایف 
شهرداری هاســت، می گوید: برای  شــهر خالق ۷ مولفه 
تعریف شده است. موســیقی یکی از مولفه های کرمانشاه 
برای معرفی به یونسکو در 3 سال پیش بود اما به دلیل برخی 
ناهماهنگی و با وجود ظرفیت های این اســتان در زمینه 
موسیقی، این برند به کرمانشــاه نرسید و شهر سنندج به 
دلیل برنامه ریزی های خوب به عنوان شهر خالق موسیقی 

به یونسکو پیوست.
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
درباره طرح کریدور گردشگری غرب کشور نیز می گوید: 
در این طرح استان های کرمانشاه، کردستان و همدان قرار 
دارند. سنندج شهر خالق موسیقی است و همدان هم به 
دنبال ورود به بحث شــهر خالق صنایع دستی است و اگر 
کرمانشاه هم شهر خالق خوراک شود، نوآوری جدیدی در 

حوزه گردشگری ایجاد می شود.
عبدالمالکی اجرای این طرح و قرار گرفتن سه شهر خالق 
در یک مســیر  را طرحی منحصر به فرد در دنیا می داند و 
می افزاید: در صورت تایید از سوی یونسکو، این شهرها با 
برنامه های مناسبی که برای گردشگران دارند، می توانند 10 
روز پذیرای آنها شوند. فراهم شدن چنین شرایطی می تواند  
اقتصاد محلی این مســیر در کنار ظرفیت های تاریخی و 

طبیعی که هر یک از این سه شهر دارند را متحول کند. 
این مقام مســئول خوراک را یکی از الزامات طرح کریدور 
گردشگری غرب کشــور می داند و می افزاید: تفاهم نامه 
همکاری بین این سه اســتان منعقد شده که براساس آن 
قرار است همه ظرفیت ها و جذابیت های تاریخی، اقامتی، 
خوراکی را در یک مسیر درست و منطقی به مردم ایران و 

جهان معرفی کنیم.
وی با بیــان اینکه امید زیــادی برای تایید پرونده شــهر 
کرمانشــاه به عنوان شــهر خالق در حوزه خوارک وجود 
دارد، اضافه می کند:  تمام مستندات  به صورت تخصصی 

به یونسکو ارسال شده است.حدود 13 ماه روی 
این پرونده به صورت اختصاصی کار شده است.

عبدالمالکــی بــر اتحــاد و همگرایــی همه 
دســتگاه های متولی در کرمانشــاه، برای کسب 

عنوان شهر خالق خوراک تاکید می کند و می گوید: 
اواخر مرداد و یا اوایل شهریور نتیجه پرونده ارسالی از سوی 

یونسکو مشخص خواهد شد.
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
کرمانشــاه با اشــاره به اینکه رونق در گردشگری موجب 
رونق 11 محور اصلی مانند حمل و نقل، اقامت، ســوغات 
و خوراک می شود، اضافه می کند: اقتصاد اصفهان و درآمد 
مردم بعد  از گرفتن عنوان شهر خالق صنایع دستی رشد 
کرد.  امیدواریم کرمانشاه نیز با گرفتن عنوان شهر خالق 
خوراک به سمت توسعه پیش رود که نیازمند تغییر و نوع 

نگاه به این معقوله از سوی مسئوالن است.
رییس اداره گردشــگری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری کرمانشاه  نیز در ادامه با اشاره به ارسال 
پرونده کرمانشاه برای قرارگیری در لیست شهرهای خالق 
خوراک یونسکو، می گوید: معرفی کرمانشاه به عنوان شهر 
خالق تصمیمی بود که براساس ظرفیت کرمانشاه در حوزه 

تنوع خوراکی گرفته شد.  
ایمان درخشــی می گوید: از تیرماه سال گذشته مقدمات 
کار برای قرارگیری نام کرمانشاه در لیست شهرهای خالق 
یونســکو در دســتور کار قرار گرفت. هفته پیش پرونده 
کرمانشــاه برای  داوری به کمیسیون ملی یونسکو ارسال 
شده است و از آنجا به پاریس ارسال می شود. پس از آن قرار 
است تا پایان مردادماه و یا اوایل شهریور داوری شهرهای 

خالق انجام شده و نتایج آن اعالم می شود.
وی درباره ارکان اساسی پرپوزال ارسالی نیز می گوید: این 
طرح شامل افراد در برگیرنده، بودجه،  برگزاری رویدادهای 

مشترک داخلی و خارجی در حوزه مربوطه است. 
رییس اداره گردشــگری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری کرمانشاه  با بیان اینکه  تاکنون 3۷ شهر 
در جهان به عنوان شهرهای خالق خوراک معرفی شده اند، 
می افزاید:  11 شهر خالق خوراک  در آسیا و 5 مورد آن در 
خاورمیانه است. در ایران نیز تنها شهر خالق خوراک، شهر 
رشت اســت و در صورت تایید یونسکو، کرمانشاه دومین 

شهر خالق خوراک کشور خواهد بود.

وی رونق گردشگری را از تاثیرات مثبت پیوستن کرمانشاه 
به شهرهای خالق می داند و می گوید: با ثبت عنوان شهر 
خالق خوراک به کرمانشــاه، جاذبه گردشگری خوبی در 
شهر ایجاد خواهد شــد و باعث معرفی  تمام ابعاد شهر و 
ویژگی های آن توسط یونسکو در سطح کشورهای عضو  

آن می شود. 
درخشــی به تنوع باالی انواع خورش، میــان وعده ها و 
سوپ ها و ... در کرمانشاه اشاره می کند  ومی افزاید: حتی 
قدیمی ترین فست فود جهان متعلق به کرمانشاه است که 
از آن به عنوان پپکه شوانه یاد می شود. از طرفی کرمانشاه 
قومیت های بســیاری در خود دارد از لــک، جاف، کلهر، 
جمهور گرفته تا اقلیت هایی چون عرب و ترک و...   همین 

امر هم به تنوع غذایی آن کمک کرده است.
رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی 
شهرداری کرمانشــاه اضافه می کند: روغن کرمانشاهی و 
بسیاری خوراکی های تهیه شده از آن مانند انواع شیرینی از 
جمله نان برنجی کرمانشاه در حال حاضر به یک برند تبدیل 
شــده و همین ها ظرفیت خوبی اســت برای اینکه بتواند 

کرمانشاه را به شهر خالق خوراک تبدیل کند.
وی از تاســیس مرکز خالقیت خوراک بومی در کرمانشاه 
خبر می دهد و می گوید: کمیته اصلی شهر خالق خوراک 
در کرمانشاه تشکیل شده است. این کمیته متشکل از اهالی 
فن، اساتید دانشــگاه ، ایده پردازان و برخی ادارات مرتبط 
از جمله حوزه هنری است.  تالش این کمیته  پیش بردن 

آکادمیک کارهای الزم در این حوزه است. 
محل تاسیس مرکز خالقیت خوراک بومی مشخص شده 
است و بزودی افتتاح خواهد شد. در این محل قرار است از 

ایده های خالقانه حوزه غذا حمایت شود.

پرونده کرمانشاه به عنوان شهر خالق »خوراک« به یونسکو ارسال شده است و نتیجه آن تا یکی دوماه آینده اعالم می شود
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  کرمانشاه در مسير دريافت لقب دومين »شهر خالق خوراک« ايران
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